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Komfortkylsystem i kontor 

Sammanfattning 
På uppdrag av Creanova AB har detta examensarbete genomförts under hösten 2010. Målet 

med examensarbetet var att analysera hur installations- och energikostnaderna för 

komfortkylsystem i standardkontor varierar med olika dimensionerande förutsättningar. 

Förutsättningarna som har undersökts är framförallt dimensionerande inomhustemperatur, 

men även solskydd i form av lameller och persienner samt LED-belysning har undersökts.  

Alla varierade parametrar har simulerats i fyra olika väderstreck både med CAV(Constant Air 

Volume)-system med konventionell tilluftsbaffel och VAV(Variable Air Volume)-system med 

LindInvents aktiva tilluftsdon TTD-160.  

 

Beräkningarna för kontoren har simulerats i klimatsimuleringsprogrammet IDA ICE 4.0. 

Därefter projekterades två olika systemlösningar för kontoret, en med CAV-lösning samt en 

med VAV-lösning. Slutligen beräknades installationskostnaderna för varje simulering samt 

dess energiförbrukning.  

 

Beräkningarna visar att komfortkylans installationskostnader för ett kontorslandskap ökar 

med ca 50 % då den dimensionerande inomhustemperaturen sänks från 26 till 22°C för 

CAV-systemet med tilluftsbafflar. Motsvarande siffra för VAV-systemet med tilluftsdon är ca 

40 %. Energikostnaden för komfortkyla och värme ökar med ca 114 % för CAV-systemet och 

ca 127 % för VAV-lösningen då samma dimensionerande temperatursänkning genomförs. 

 

Genom att montera olika typer av solskydd på kontorets fönster kan kylbehovet för kontor 

med syd-, öst-, eller västfasad reduceras kraftigt, vilket tydligt avspeglas i kostnaderna både 

för installationer och för energi. Kontor med nordfasad är ej nödvändigt att avskärma, då 

nordfasader redan har väldigt låg solinstrålning.  

 

Installationskostnaderna för VAV-lösningen har enligt beräkningarna visat sig vara ca 10-15 

% lägre än motsvarande CAV-lösning med samma förutsättningar och energikostnaden för 

VAV-lösningen är mellan 20-27 % lägre än för CAV-lösningen. 

 

Men att projektera VAV-system lämpar sig inte alltid, då kanaler och installationer tar större 

plats p.g.a. ventilationskanalernas ökade storlek. Vid väldigt exklusiva byggnader kan det 

inträffa att ventilationskanalernas ökade schaktyta innebär att de förlorade hyresintäkterna är 

större än den besparing som den sänkta energiförbrukningen genererar. 
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Abstract 
On behalf of Creanova AB this master thesis has been implemented in the autumn 2010. 

The aim with the project was to analyze how installation and energy costs for comfort cooling 

in office buildings depends on different design conditions. The conditions that have been 

examined is particularly the design indoor temperature, but also sun protection in terms of 

louvers and blinds as well as LED lighting. 

 

All the varied parameters have been simulated in four different directions with both CAV 

(Constant Air Volume) systems with conventional baffle and VAV (Variable Air Volume) 

systems with active diffuser TTD-160 from Lindinvent. 

 

The calculations for the office have been simulated in climate simulation program IDA ICE 

4.0. After that two different solutions were developed for the office, one with CAV ventilation 

and one with VAV ventilation. Finally installation cost of each simulation and its energy 

consumption was calculated. 

 

The calculations show that the installation costs for an office space will increase by about 

50% when the design indoor temperature is lowered from 26 to 22 ° C for the CAV system 

with supply air baffle. The corresponding figure for the VAV system with inlet diffuser is about 

40%. Energy costs for air conditioning and heating will increase by about 114% for the CAV 

system and approximately 127% for VAV solution in which the same design temperature 

drop is implemented.  
 

By attaching different types of sunscreen on the office window, the need for comfort cooling 

for offices with south, east, or west facade is greatly reduced, which is clearly reflected in the 

costs for both installation and energy. To attach sunscreen on offices with north facades are 

not necessary, because the solar radiation on north facades is already very low. The 

installation costs for the VAV solution has proven to be about 10-15% lower than the CAV 

solution with the same conditions and energy costs for the VAV solution is between 20-27% 

lower than for  the CAV solution 

 

But designing VAV systems are not always appropriate, since the ducts and installations take 

up more space because of the ventilation ducts increased size. When very exclusive 

buildings are constructed the ventilation ducts increased shaft area may lead to that the lost 

rental income is greater than the savings that the lower energy consumption generates. 
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng som är en obligatorisk del av 

Civilingenjörsutbildningen energiteknik vid Umeå Universitet. Arbetet 

utfördes höstterminen 2010 på uppdrag av Creanova AB. Creanova tillhandahöll med 

handledare i form av Jonas Dorsander, kontorsplats med tillhörande utrustning, ekonomiskt 

stöd samt programvaror för att arbetet skulle vara möjligt att genomföra. Examensarbetet har 

varit otroligt lärorikt och jag har givits en chans att under denna termin lära mig väldigt 

mycket om ventilation, komfortkyla och allmänt hur konsultbranschen fungerar.  

 

Jag vill tacka Creanova AB för möjligheten att få utföra detta arbete hos dem. Ett stort tack till 

Jonas Dorsander som med sina idéer och vägledning varit en förutsättning för att detta 

arbete kunnat genomföras. Jag vill även tacka Anders Idermark som har bidragit med mycket 

kunskap och hjälp i det dagliga arbetet. Slutligen vill jag tacka hela företaget för dess positiva 

bemötande samt engagemang i mitt arbete. 

 

Stockholm, december 2010 

Antonios Eriksson Stephanopoulos 
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1. Inledning 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren tillräcklig insikt för att förstå bakgrund, syfte och mål 
med arbetet samt att ge läsaren de tekniska förkunskaper som anses nödvändiga för att läsa 
rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Creanova AB är ett energikonsultföretag i Sollentuna norr om Stockholm som bildades 1998. 

Idag har de ca 25 anställda och företagets specialområde är att projektera avancerade 

energilösningar för större fastigheter. [1] 

 

Då fastighetsägare idag skall hyra ut lokaler ställs höga krav på inomhusklimatet. Eftersom 

de mer än gärna vill få dem uthyrda så är det vanligt att ägaren lovar hyresgästen att 

lokalens inomhusklimat kommer att uppfylla de krav som gästen kan tänkas ha. Sedan tar de 

kontakt med Creanova AB för att de skall projektera fastigheten så att den uppfyller de krav 

som fastighetsägaren har lovat hyresgästen. Då Creanova har färdigställt projekteringen 

skickas handlingen ut på förfrågan och den entreprenör som har lägst anbud bygger 

anläggningen efter den färdiga handlingen. Ett vanligt återkommande problem är dock att 

fastighetsägaren ofta har bristande kunskaper om hur mycket det de lovar hyresgästen 

egentligen kostar att installera. Att små variationer i t.ex. dimensionerande 

inomhustemperatur kan ha stor inverkan på antal kylbafflar eller don och därmed även 

installationskostnaden är faktorer de ofta förbiser.  

1.1.1 Paradiset 

Sedan ett par år tillbaka har ett av Creanovas större åtaganden varit att projektera 

VVS- och styrinstallationer i en fastighet på Kungsholmen i Stockholm som heter 

Paradiset. Byggnaden är 11 våningar hög, varav plan 1-7 består av garage, teknikutrymmen, 

livsmedelsbutik och en mindre galleria. De fyra översta våningarna består utav kontorsplan. I 

detta arbete kommer en del av kontorsplanen i byggnaden att utgöra modell vad gäller 

fasadkonstruktion. [2] [3] 

 

 
Figur 1.1- Fotomontage på Paradiset vars konstruktion har fått agera modell i detta arbete. Till 

vänster: Sydväst- samt nordvästfasaden sett från gatunivå. Till höger: Sydväst och sydostfasaden sett 

från E4:an [3]. 
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1.2 Mål 

Målet med detta examensarbete är att göra en analys som belyser hur ett komfortkylsystems 

energiförbrukning samt installationskostnader i ett standardkontor varierar med olika 

dimensionerande förutsättningar. 

1.3 Syfte 

Genom att kunna visa hur kostnaderna varierar beroende på vilka dimensionerande 

förutsättningar ett projekt har kommer Creanova AB i framtiden kunna informera sina kunder 

bättre, vilket förhoppningsvis kan leda till färre missförstånd och nöjdare beställare. Om de 

redan i ett tidigt skede av ett projekt kan förklara hur kundens, dvs. fastighetsägarens, krav 

på inomhusklimatet kommer att påverka kostnaden så medför detta att kunden kan göra 

medvetna val och prioriteringar. Genom att bättre känna till hur relationen mellan 

inomhusklimat och installationskostnader hänger ihop kommer fastighetsägarna att vara mer 

medvetna om vad de i sin tur kan lova sina kunder, dvs. hyresgästerna.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur påverkar den dimensionerande inomhustemperaturen installations- och 

energikostnaderna för komfortkyla i ett standardkontor? 

 Hur skiljer sig kostnaderna mellan ett CAV-system med konventionell tilluftskylbaffel 

och ett VAV-system med ett aktivt tilluftsdon? 

 Hur påverkas kylbehovet, och därmed installationskostnaderna samt 

energiförbrukningen då solinstrålningen minskas med hjälp av olika solskydd, eller 

internbelastningen minskas med LED-belysning? 
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1.5 Inomhusklimat 

Att en bra inomhusmiljö är en förutsättning för att en lokal skall kunna konkurrera på 

hyresmarknaden är något som fastighetsägare idag är väl medvetna om. Att ställa krav på 

att en lokal skall vara tillräckligt varm har hyresgäster gjort i alla år. Behovet av komfortkyla 

uppstår först då det ställs krav på en högsta tillåtna temperatur. Det blir vanligare och 

vanligare att hyresgäster ställer krav på att inomhustemperaturen under det varma 

sommarhalvåret inte får bli för hög, vilket innebär att användningen av komfortkyla ökar för 

varje år som går. Men ett inomhusklimat definieras inte enbart efter temperaturen i rummet. 

Faktorer som luftkvalitet, ljudnivåer samt visuella intryck spelar givetvis också en viktig roll för 

att ett kontor ska upplevas som trivsamt. [4] 

1.5.1 Termiskt klimat 

Enligt professor P O Fanger uppnås det ideala inomhusklimatet då människan upplever 

termisk komfort, dvs. när kroppen är termisk neutral. Ett av problemen som ofta stöts på då 

ett inomhusklimat skall dimensioneras med en klimatanläggning är att människors 

klimatuppfattning är individuell. Oavsett hur bra man lyckas skapa ett klimat kommer alltid 

minst ca 5 % vara missnöjda. Om inomhusklimatet sedan avviker från 

genomsnittsmänniskans ideala temperatur ökar andelen missnöjda personer. [5] 

 

Termiska avvikelser har människor lätt att upptäcka, därför är kravet att hålla en komfortabel 

nivå som är oberoende av utomhustemperatur och väder ett av de första som ställs på en 

inomhusmiljö. Utöver de termiska kraven så finns även krav på ljud- och ljusförhållanden 

samt krav på ren och frisk luft. Dock är det termiska klimatet det krav som väger tyngst 

eftersom en byggnad blir fullständigt oanvändbar vid för stora avvikelser. För att uppleva ett 

gott termiskt klimat bör den operativa temperaturen ligga runt 20-24°C. Då temperaturen 

varaktigt överstiger 28°C eller understiger 18°C bedöms det termiska klimatet vara en sanitär 

olägenhet för människors hälsa. [6] [7] 

1.5.2 Luftkvalitet 

Ordet ventilation kommer från latinets ventilare, som innebär att utsättas för vinden. Denna 

betydelse har med åren förändras och i dagsläget menas att luften byts ut. Förbrukad luft 

ersätts med ren luft. Att ha en fullgod ventilation är en av förutsättningarna för att ha ett bra 

och trivsamt inomhusklimat. Undermålig luftkvalitet har negativ inverkan på människans 

komfort, prestationsförmåga och hälsa. [4] 

 

Att identifiera bristande luftkvalitet i ett rum kan vara svårt. Ofta så upplever personer att 

luftkvaliteten är god då det termiska klimatet är för lågt eller att luftkvaliteten är dålig då det 

termiska klimatet är för högt. Detta är ett vanligt missförstånd. Ett fullgott sätt att identifiera 

förorenad luft är genom att mäta koldioxidhalten i vistelsezonen. Inte för att den i sig är farlig, 

utan för att den är lätt att mäta och allt som oftast ökar proportionellt som andra föroreningar 

som människan producerar. [9] 
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1.6 Ventilationsprinciper 

Alla byggnader är i behov av att ventileras. Hur ventilationen har sett ut har dock förändrats 

genom åren. 

1.6.1 Självdragsventilation 

Förr i tiden var det billigt att värma upp hus, så därför fanns heller ingen anledning att ta till 

vara på den värme som frånluften innehöll. Hus ventilerades på naturligt vis med s.k. 

självdrag. Som namnet avslöjar drivs inte denna ventilation utav någon mekanisk fläkt. Varm 

inomhusluft stiger ut genom frånluftskanaler p.g.a. densitetsskillnaden, varpå ny uteluft tar 

sig in genom springor och ventiler enligt figur 1.2. Men runt 70-talet, då energikrisen 

drabbade Sverige, upptäcktes hur mycket energi dessa byggnader slukade. Husen började 

helt enkelt byggas energieffektivare vilket innebar att självdrag så småningom spelat ut sin 

roll. Att bygga ventilationssystem utan möjlighet till värmeåtervinning är i dagsläget otillåtet i 

större fastigheter p.g.a. de hårdare krav som ställs i nya BBR. [8] 

 

För- och nackdelar med självdragsventilation: 

+ingen fläkt som drar el, alstrar ljud eller tar upp plats 

+minimalt med underhållsarbete 

 

-inte möjligt att ta tillvara på värmen i frånluften 

-svårt att kontrollera ventilationen över året, stor risk för överventilering vintertid och för lite 

ventilering sommartid 

-risk för kallras 

-störande ljud kan tränga in via uteluftventiler 

 
 

 

En vidareutveckling på självdrag är fläktförstärkt självdrag, vilket innebär att en frånluftsfläkt 

startar under sommarhalvåret för att säkerhetsställa byggnadens luftväxling. [9] 

  

Figur 1.2 – Självdragsventilation[9] 
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1.6.2 Frånluftsventilation 

Frånluftsventilation bygger på att en mekanisk fläkt skapar ett undertryck i byggnaden, varpå 

uteluft kan ta sig in igenom ventiler i fasaden, enligt figur 1.3. Ventilerna är oftast placerade i 

anslutning till de rum där folk vistas mest, t.ex. sovrum och vardagsrum. Luften evakueras 

från de rum där det vanligen är högst föroreningar, som t.ex. kök och badrum. Genom att 

placera en värmepump i frånluftskanalen kan luftens värme återvinnas och användas till t.ex. 

tappvattenberedning eller uppvärmning.  

 

För- och nackdelar med frånluftsventilation: 

+möjlighet att återvinna värme från frånluften 

+frånluftsfläkten innebär att ventilationsflödet kan styras 

 

-störande ljud kan tränga in via uteluftsventiler 

-risk för kallras 

-fläkten och eventuell frånluftsvärmepump drar el och är í behov av underhåll 

 
Figur 1.3 – Frånluftsventilation[9] 
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1.6.3 Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, FTX 

I ett FTX-system är det två stycken fläktar som arbetar tillsammans. En tilluftsfläkt som blåser 

in luft i byggnaden och en frånluftsfläkt som suger ut den, vilket visas i figur 1.4. 

 

 

 

Förutom fläktar består aggregatet utav bl.a. filter, värmeväxlare, kyl- och värmebatteri, och 

samlingsnamnet är luftbehandlingsaggregat alternativt FTX-aggregat, se figur 1.5. I 

dagsläget är FTX-system det vanligaste ventilationssystemet i kontorslokaler och det enda 

ventilationssystem som har undersökts i detta arbete.  

 
Figur 1.5 – Komponenter i ett luftbehandlingsaggregat.[9] 

 

 

En markant skillnad från de andra ovan nämnda ventilationsprinciperna är att ventilerna i 

fasaderna inte längre existerar, utan all luft som skall in i byggnaden kommer från 

tilluftsfläkten. Detta innebär att projektören kan styra vart och hur luften skall tillföras i de 

olika lokalerna. Exempel på hur luft kan tillföras är bl. a. omblandande ventilation och 

deplacerande ventilation. 

Figur 1.4 – FTX-ventilation[9] 
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För- och nackdelar med FTX-ventilation: 

+möjlighet att återvinna värme från frånluften 

+enkelt att styra luftväxlingen 

+damm och partiklar i uteluften kan filtreras bort 

+tilluften kan tillföras dragfritt 

 

-luftbehandlingsaggregatet drar el och är i behov av kontinuerligt underhållsarbete 

-störande ljud från fläktar som fortplantar sig i kanaler kan förekomma 

-kanaler och luftbehandlingsaggregat tar stor plats 

1.6.4 Ventilationsprinciper i rum med FTX-system 

Deplacerande ventilation 

Med denna metod tillförs undertempererad luft med låg hastighet nära golvet. Därefter tar de 

termiska krafterna över. Allt eftersom luften blir varmare så stiger den för att sedan lämna 

rummet i takhöjd. Denna typ av ventilationsprincip kallas även termisk styrd ventilation och 

illustreras i figur 1.6. 

 

 
Omblandande ventilation 

Denna princip går ut på att luften tillförs med hög hastighet så att väggarna sedan tvingar 

luften att böjas nedåt som visas i figur 1.7.Den höga tilluftshastigheten kombinerat med den 

undertempererade luften leder till en god omrörning vilket innebär att den vertikala 

temperaturgradienten blir låg. En låg temperaturgradient är ofta att föredra ur 

komfortsynpunkt då vistelsezonen ges en nästintill homogen inomhustemperatur. En 

principskiss av hur omblandande ventilation kan se ut finnes i figur 1.7 

 

 
Figur 1.7 – Exempel på omblandande ventilation, där tilluftsdonet i detta fall är placerat i taket. [4] 

 

  

Figur 1.6 – Exempel på deplacerande ventilation. [4] 
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FTX-ventilation kan delas in i två underkategorier, konstant luftflöde, CAV, eller variabelt 

luftflöde, VAV. 

 

CAV – Constant Air Volume 

Ett CAV-system innebär att till- och frånluftsflödena är konstanta då systemet är i drift, 

oberoende av hur lokalens belastning ser ut. Då det ställs krav på lokalens högsta tillåtna 

temperatur så kompleteras CAV-system ofta med vattenburen kyla, t.ex. i form av en 

tilluftsbaffel. I en takmonterad tilluftsbaffel så cirkulerar vattenkretsen i samma apparat som 

tilluften tillförs. Vattenkretsen kyler av tilluften, som sprider sig i lokalen och blandas med  

rumsluften. Tilluften som kastas ut i rummet skapar medejektering hos rumsluften, vilket 

innebär att varm rumsluft dras upp i kylbaffeln och kyls återigen av och blandas med tilluften 

som illustreras i figur 1.8. Denna princip gör att tilluftsbaffeln kan kyla bort stora effekter 

samtidigt som den tar relativt lite plats. Vissa tilluftsbafflar har dubbla anslutningar för vatten, 

vilket innebär att både värme och kyla kan anslutas. På så sätt kan alltså en tilluftbaffel kyla 

då det finns ett kylbehov, och ersätta/komplettera radiatorn då byggnaden behöver värmas. 

 
Figur 1.8 – Tilluftskylbaffel. 1. Tilluften kommer från aggregatet och kanalsystemet till baffeln. 2. Varm 

rumsluft sugs upp i baffeln p.g.a. medejekteringen. 3. Tilluft blandad med rumsluft kyls av 

vattenkretsen i baffeln för att sedan kastas ut längs med rummets tak.[5] 
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VAV – Variable Air Volume 

Ett VAV-system varierar sitt luftflöde efter temperatur, koldioxidhalt eller personnärvaro. För 

verksamheter med varierande internlaster är detta oftast att föredra, eftersom det innebär att 

tomma lokaler ventileras minimalt. Då systemet varierar luftflödet istället för att kyla med en 

extern vattenkrets innebär det att luftmängderna som krävs för att kyla bort samma effekt blir 

större, jämfört med CAV-systemet.  

 

För att ett VAV-system skall fungera krävs att luftbehandlingsaggregatet kan reglera sitt 

flöde. Detta är standard på de flesta aggregat som säljs idag. Men det krävs också att flödet 

ut till varje tilluftsdon kan regleras kontinuerligt. Detta kan åstadkommas med ett motorförsett 

spjäll som placeras på anslutningskanalen innan tilluftsdonet, alternativt använda sig utav ett 

tilluftsdon som har ett inbyggt spjäll, t.ex. LindInvents tilluftsdon TTD, se figur 1.9. [10] 

 

Lindinventdonet är det tilluftsdon som har används i detta arbete då VAV-projekteringarna 

gjorts. Anledningen till det är för att donet är unikt, i den mening att den har givare, regulator, 

motorställdon och spjäll integrerat i donet. Spjället fungerar som så att donets spalthöjd 

regleras, vilket resulterar att kastlängderna kan hållas konstanta trots att tilluftflödet 

förändras. Själva funktionen donet erbjuder är på intet sätt unik eller ny, variabelt luftflöde har 

funnits i många år, men aldrig tidigare har idén att samla mätning, reglering och lufttillförsel i 

en och samma produkt funnits på marknaden. Denna typ av don, s.k. aktiva don, börjar i 

dagsläget dyka upp mer och mer på marknaden. 

 
Figur 1.9 - En genomskärning av LindInvents tilluftsdon TTD[10] 
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2. Teori 

Då det är varmare utomhus än inomhus så tillförs värme till huset av 

 

 transmission, Pt 

 solintrålning, Ps 

 internlaster, Pi 

 luftläckage, Pl 

 

Värmen bortförs av 

 

 ventilation, Pv 

 

om komfortkylsystemet enbart kyler med luft. 

 

Rummets värmebalans blir 

 

vlist PPPPP       [W]     (1) 

 

Om komfortkylsystemetdäremot består av tilluftsbafflar, där en intern vattenkylkrets ingår blir 

rummets värmebalans 

 

vkvlist PPPPPP      [W]     (2) 

 

där Pvk är kyleffekten som vattenkretsen tillför. 

 

Transmissionseffekt, Pt 

Värmeflödet genom väggar, tak och golv, köldbryggor etc. benämns som transmission. Så 

fort det finns en temperaturdifferens mellan rummet i fråga och omgivande ytor, finns det en 

transmissionseffekt, som beräknas 

 

)(
1 11

inneute

n

i

p

j

j

m

k

kkiit TTlAUP  [W]     (3) 

 

där  Ui= värmegenomgångstal för en byggnadsdel [W/m2K] 

 Ai= byggnadsdelens invändiga area [m2] 

 Ψk = värmegenomgångstal för linjär köldbrygga [W/mK] 

 lk = linjära köldbryggans längd [m] 

Χj = värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga [W/K] 

Tute = utetemperatur [°C] 

Tinne= innelufttemperatur [°C]  

 

Solinstrålning, Ps 

Solinstrålningen är den faktor som tillför mest värme till en byggnad. En molnfri dag kan den 

effekt solvärme som strålar mot ett fönster vara så stor som 700 W/m2. [9] 
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Internlaster, Pi 

Interna laster är starkt varierande och beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs i 

byggnaden. Intern värmegenerering kommer från användning av olika apparater och 

utrustningar, människor och belysning. I en bostad är den interna värmegenereringen ofta 

relativt låg, medan i en lokal eller industri kan den vara väldigt hög. Detta innebär att 

bostäder vanligtvis har ett uppvärmningsbehov större delen av året medan kylbehov finns 

endast en ytterst begränsad tid under sommaren. I bostäder finns generellt en större 

acceptans för att inomhustemperaturen kan stiga under sommaren och oftast finns möjlighet 

att öppna fönster eller dörrar för att vädra ur bostaden. I industri- och kontorslokaler däremot 

föreligger ofta ett relativt lågt uppvärmningsbehov medan kylbehovet är desto större. [10] 

 

Den interna värmegenereringen i ett kontor är väldigt individuellt och måste uppskattas vid 

dimensionering av komfortkylsystem. Frågor som måste tas i beaktande är 

 

 vilken typ av verksamhet som skall bedrivas 

 personbelastning och dess aktivitetsnivå 

 hur mycket elektronisk utrustning som skall finnas i kontoret 

 vilken typ av belysning kontoret skall ha samt vilken värmeeffekt den avger 

 

Luftläckage, Pl 

 

[W]      (4) 

 

där ρluft= densitet för luft [kg/m3] 

cp, luft = specifik värmekapacitet för luft [J/kg°C] 

 ql = läckageluftflöde [m3/s] 

 

Ventilation, Pv 

Överskottsvärmen som ventilationen bortför beräknas med sambandet 

 

)( 12 TTqcP vpluftv     [W]       (5) 

där qv = ventilationsluftflöde [m3/s] 

T2 = rumsluftens medeltemperatur [°C] 

T1 = tilluftens temperatur [°C] 

 

Vattenburen kyla, Pvk 

Kyleffekten som vattenkylkretsen i en tilluftsbaffel tillför rummet beräknas  

 

)(, inutvattenvattenpvattenvk TTqcP   [W]       (6) 

 

där  ρvatten= densitet för vatten [kg/m3] 

cp, vatten = specifik värmekapacitet för vatten [J/kg°C] 

 qvatten = vattenflöde [m3/s] 

Tut = vattnets returtemperatur [°C] 

Tin= vattnets framledningsstemperatur [°C] 

)(, inneutelluftpluftl TTqcP
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3. Metod 

För att visa hur ett klimatsystems installationskostnader för ett standardkontor påverkas av 

olika faktorer delades metodbeskrivningen upp i tre delar. 

 

Första delen behandlar simuleringar som gjordes i ett klimatsimuleringsprogram som heter 

IDA ICE(Indoor Climate and Energy) 4.0. Med hjälp av IDA kan byggnader modelleras för att 

simulera dess kylbehov samt energiförbrukning. 

 

Då simuleringarna för de olika kontoren genomförts projekterades olika komfortlösningar i en 

applikation till AutoCad som heter MagiCad, vilket behandlas i del två. 

 

Slutligen beräknades kostnaderna för varje specifik lösning, vilket behandlas i den sista 

delen. 

 

Tankegången blir följande:  

Först definierades dimensionerande förutsättningar. Därefter beräknades kontorets kylbehov 

fram. När kylbehovet var känt kunde antalet tillufts-bafflar/don som krävdes för att hålla den 

dimensionerande inomhustemperaturen beräknas. Då antalet bafflar/don var känt kunde 

installationsmaterielet mängdas. Sedan när materielet var känt för varje simulering saknades 

endast kostnaden för alla produkter som skall installeras. Då varje fall var kostnadsberäknat 

så kunde de ställas mot varandra för att undersöka hur installationskostnaderna och 

energiförbrukningen beror på dimensionerande förutsättningar.  
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3.1 Klimatsimuleringar i IDA 

I IDA konstruerades inledningsvis fyra stycken grundmodeller, med ytterfasad i var sitt 

väderstreck, norr, söder, öster och väster, se figur 3.1. Därefter varierades olika 

dimensionerande parametrar för att undersöka hur de påverkar kontorets kylbehov.  

 

 
Figur 3.1 - 3D modeller av fyra stycken storrumskontor, med fasader i varsitt väderstreck. 

 

De parametrar som valdes ut för att noggrannare analysera hur de påverkar kylbehovet hos 

ett standardkontor var följande: 

 

o Dimensionerande inomhustemperatur varierades mellan 22°C och 26°C 

o Solskydd 

o Invändiga persienner 

o Externa lameller 

o Kontoret flyttades upp på översta våningen, så att taket angränsade till 

utomhusklimat.  

o Luftbehandlingssystem. Alla simuleringar gjordes med CAV- och VAV-system för att 

kunna jämföra dem sinsemellan.  

 

3.1.1 Beräkningsförutsättningar och antaganden 

Då grundkonstruktionen modellerades i IDA var målet att kontoret skulle vara så lik 

verkligheten som möjligt, så som konstruktionen är uppbyggd idag. På så sätt var det enkelt 

att jämföra modell med verklighet för att se hur realistisk modellen är. Därför har de 

antaganden och dimensionerade data som användes för att konstruera grundmodellen med 

avsikt försökt efterlikna verkligheten. 

 

Dimensionerande årstid 

Ett komfortkylsystems funktion är att föra bort den överskottsvärme som finns i en lokal. 

Anläggningen måste alltså dimensioneras så att den klarar av att hålla den förutbestämda 

temperaturen då överskottsvärmen är som störst. Därför är det vitalt att känna till vilken tid 

på året som detta inträffar.  
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Klimatsimuleringarna som gjordes i detta arbete har ej tagit hänsyn till varierade internlaster 

under året. Sett ur ett veckoperspektiv så är den interna belastningen likadan varje vecka 

året om. Detta innebär i sin tur att solinstrålningen samt utomhustemperaturen är de enda 

parametrar som varierar under året. Det är alltså den tidpunkt på året då dessa två 

parametrar tillsammans genererar som mest värme i lokalen som avgör vilken tid på året 

som blir dimensionerande.  

Så innan de första simuleringarna påbörjades simulerades kontorets kylbehov vid vår, 

sommar och höst. 

 

Solens strålning varierar beroende på vilken årstid det är. Solinstrålningen under 

vinterhalvåret är betydligt lägre än resten av året. Men mellan vår och höst är 

solinstrålningen mot vertikala ytor någorlunda konstant. Däremot varierar den beroende på 

vilket väderstreck den vertikala ytan är belägen mot vilket illustreras i figur 3.2. [9] 

 

 
Figur 3.2 - Instrålad solvärme mot en kvadratmeter vertikal yta under en dag på vår/höst och en på 

sommaren.[9] 

 

Sommar 

Under sommarperioden är dagarna långa. Solen går upp tidigt på morgonen och ned sent på 

kvällen, vilket gör dess bana på himlen utdragen. Detta innebär att öst- och västfasader får 

betydligt mer solinstrålning under sommaren än under någon annan period på året.  

 

Mitt på dagen då solen belyser sydfasaden står solen väldigt högt, vilket innebär att 

solinstrålningsvinkeln blir väldigt låg. Så trots att solen lyser intensivt så är strålningseffekten 

från solen inte som störst under sommaren.  
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Vår och höst 

På vår och höst stiger och sjunker solen snabbt. Detta innebär att öst- och västfasader får 

betydligt lägre solinstrålning på höst och vår än under sommarfallet. Men på grund av att 

solen inte stiger lika högt så kan solinstrålningen på sydfasaden en klar vårdag bli högre än 

vad den blir under sommaren.  

 

Öster och väster 

På öst- och västfasaden så sammanfaller tidpunkterna för maximala solinstrålningen och 

maximala utomhustemperaturen(maximal transmission). Så eftersom de aldrig kommer att 

utsättas för vare sig högre strålningsintensitet eller högre utomhustemperatur skall de 

dimensioneras för sommarfallet. 

 

Norr 

Eftersom en nordligt belägen fasad aldrig utsätts för kraftig solinstrålning under kontorstid så 

är det transmissionen som står för den större delen av den genererade värmen. Detta 

innebär att ett kontor med nordlig fasad skall dimensioneras för sommarfallet, då 

utomhustemperaturen är som störst. 

 

Söder 

Ett kontor med fasaden mot söder däremot är mer komplex. Här sammanfaller inte maximala 

solinstrålningen med maximala utomhustemperaturen. Den maximala utomhustemperaturen 

infaller under sommaren, medan den maximala solinstrålningen på en sydfasad infaller på 

vår och höst.  

 

Faktorer som påverkar vilken tid på året då kontoret har störst kylbehov är flera. Fasadens 

och fönstrens U-värde och förmågan att lagra energi styr hur kontoret påverkas av framförallt 

utomhustemperaturen. Hur stor del av fasaden som består utav fönster samt dess solfaktor 

är också oerhört viktiga faktorer som reglerar hur mycket solinstrålningen påverkar kontoret. 

Detta innebär att sydfasader med låga U-värden och som har en stor andel fönster vars 

solfaktor är hög(släpper igenom mer strålning från solen) kan ha större kylbehov på våren 

eller hösten än på sommaren. I dessa fall blir alltså inte sommaren dimensionerande årstid.  

I detta arbete, som har haft Paradiset som konstruktionsmodell, har simuleringar visat att 

sydfasadens kylbehov en klar vår- eller höstdag är ungefär lika stort som kylbehovet en klar 

sommardag.  

 

För att underlätta simuleringarna har därför alla fasader simulerats under sommarfallet. 

Viktigt att förstå är att om sydfasaden varit annorlunda konstruerad hade detta eventuellt 

varit ett felaktigt beslut. 

 

  



 

Komfortkylsystem i kontor Sida 16(46) 
 

Konstruktion 

Mått 

Kontorslandskapets dimensioner mättes upp med hjälp av arkitektritningar i både 

pappersformat såväl som Cad-format. Eftersom kontoret i dagsläget redan är uthyrt till en 

hyresgäst så var mätning på plats ej möjlig utan att störa pågående verksamhet.  

 

Längd:     25,4 m 

Bredd:    7,4 m 

Höjd:     3,3 m 

 

Fasad 

Kontorets yttervägg sett från insidan: 

 

Gips     13 mm 

Plyfa     12 mm 

Mineralull i regelstomme 195 mm 

Fibercementskiva  20 mm  

Luftspalt    28 mm 

Aluzinkkasetter    30 mm  

 

Tak 

I de simuleringar då kontoret är beläget på översta våningen har följande tak används: 

 

Hdf-bjälklag   270 mm 

Betong    30 mm 

Lösull    400 mm 

Uppstolpat trätak med papptäckning 

 

Fönster U-värden och solfaktor 

Ett fönsters isoleringsförmåga anges som U-värde. Ju lägre U-värde desto bättre isolering. 

[11] Solfaktorn anger hur stor andel av solinstrålningen som fönstret släpper igenom. En låg 

solfaktor innebär att mycket av solens strålar reflekteras medan en högre faktor innebär att 

en större del av solstrålningen tar sig in genom fönstret. De fönster som är installerade på 

Paradisets sydfasad och därmed i modellen har ett U-värde på 1.1 W/m2K och en solfaktor 

på 0,27. 

 

Internt solskydd 

Ett internt solskydd innebär oftast en persienn eller gardin och används för att minska 

solinstrålningen. De persienner som använts vid dessa simuleringar har en antagen 

solfaktorsmultipel på 0.31 och ej elektroniskt ställbara. De antas vara fördragna vid soligt 

klimat året om.  
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Externt solskydd 

Externt solskydd innebär att skyddet är fäst på fasadens utsida. Ett exempel på detta är 

markiser. Ett annat exempel på externa solskydd är lameller, antingen elektroniskt ställbara 

eller fast konstruktion. De lameller som har använts vid dessa simuleringar är horisontellt 

vinklade och ej elektroniskt ställbara, se figur 3.3. 

 

 
Figur 3.3– Externt solskydd i form utav lameller som simulerades i IDA. 

 

Väderstreck 

För att få med kontorsfasaden väderstreck som en parameter så simulerades varje modell i 

alla fyra väderstreck. Detta för att kunna se om olika variationer eller åtgärder är mer eller 

mindre lämpliga i olika väderstreck.  

 

Omgivande rum 

De rum som är belägna runtomkring, ovanför och under antas ha samma inomhustemperatur 

som kontoret, vilket innebär:  

o Ingen transmission genom innervägg mot omkringliggande vägg/korridor. 

o Ingen transmission sker genom bjälklag, förutom den specifika simulering då 

kontoret antas ligga på översta våningen. 
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Internlaster 

Personbelastning 

En stillasittande normalstor människa avger ungefär 100 W. [9] Dimensionerande data för 

denna modell har varit 0.1 person/m2 

 

Elektronisk utrustning 

En dator inklusive skärm antas avge 125 W och varje person antas ha en egen dator och en 

skärm. 

 

Belysning 

Den dimensionerande effekten som belysningen avger har för dessa simuleringar antagits till 

12 W/m2. 

 

Tidsschema 

Personalen antas befinna sig på kontoret på vardagar mellan kl. 08.00-17.00, se figur 3.4. All 

övrig tid är kontoret obemannat, elektronisk utrustning avstängd och belysningen släckt. 

 

 
Figur 3.4 – Kontoret antas ha en konstant belastning vardagar mellan 08 och 17. 

 

Dock så har en simulering gjorts vardera för CAV- och VAV-systemet då belastningen antas 

variera kraftigt under dagen enligt figur 3.5. Detta för att undersöka hur de olika 

ventilationsprincipernas energiförbrukning påverkas av den varierande belastningen. 

 

Om det antagna schemat i figur 3.5 ger en mer realistisk bild av bemanningen på ett kontor 

än schemat i figur 3.4 är inte fastställt. Men resultaten från simuleringarna kommer hur som 

helst ge en bild av hur energiförbrukningen under ett år påverkas då belastningen varierar. 

 

 
Figur 3.5 – Kontorets personbelastning och elektroniska utrustning antas variera kraftigt under dagen. 
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Ventilation och kyla 

Luftbehandlingssystem 

Alla simuleringar har gjorts med både CAV- och VAV-system för att kunna undersöka 

skillnaden mellan de båda teknikerna.  

 

Tillufttemperatur 

För simuleringarna med CAV-system sattes temperaturen på tilluften till 18°C. För VAV-

systemet sattes tilluftens temperatur till 15°C. Anledningen till att temperaturen valdes till 

18°C för CAV-systemet är för att inte riskera att kontoret kyls ut de dagar överskottsvärmen 

inte är så stor. Eftersom VAV-systemet reglerar ned flödet då kylbehovet minskar kan en 

lägre temperatur användas. 

 

Tilluftens hastighet 

För att hyresgästen inte ska uppleva drag får tilluftens hastighet i vistelsezonen ej överstiga 

0,2 m/s.  

 

Kylvattenkrets 

För simuleringar med CAV-simuleringar då tilluftsbaffel används antas kylvattnets 

inloppstemperatur vara 15°C och returtemperaturen 18°C. 

 

Drifttider 

Luftbehandlingsaggregatet startar en timme innan personalen börjar och stängs av en timme 

efter att de lämnat kontoret, dvs. 07.00-18.00. 

 

Klimatförutsättningar 

Dimensionerande utomhusklimat 

Utomhustemperaturen varierar under dygnet mellan 20-27°C 

Simuleringsdatumet är 2010-07-15 och himlen antas vara molnfri hela dagen. 

 

Dimensionerande inomhustemperatur 

Den dimensionerande inomhustemperaturen har i detta arbete varierats mellan 22-26°C.  

 

Maximal tillåten CO2-koncentration 

Den högst tillåtna koldioxidkoncentrationen i kontoret valdes till 1000 ppm. 

 

Ljudkrav 

Den sammanlagda ljudnivån från samtliga komfortmoduler/tilluftdon får ej överskrida 35 

dB(A).  
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3.1.2 Ventilationsprinciper 

Då modellen är uppbyggd och förutsättningarna är bestämda så skall överskottsvärmen 

alltså föras bort. Detta kan göras på flera sätt, men i detta arbete har överskottsvärmen 

bortförts på två olika sätt: Ett CAV-system med en konventionell tilluftsbaffel samt ett VAV-

system med ett tilluftsdon som heter TTD från Lindinvent. 

 

CAV-system 

Simuleringarna av CAV-systemen har utförts genom att först ange storleken på luftflödet som 

skall ventilera kontoret, och därefter vilken kyleffekt vattenkretsen i komfortmodulen har 

möjlighet att tillföra via påtvingad konvektion. IDA simulerar därefter vilket 

inomhusklimat(temperatur, luftfuktighet, koldioxidhalt etc.) som råder under gällande 

förutsättningar. Därefter får kyleffekten eller luftflödet modifieras tills ett tillfredsställande 

klimat uppnås. 

 

VAV-system 

Att simulera VAV-system i IDA är betydligt mindre komplicerat, eftersom VAV-systemet som 

undersökts i detta arbete saknar kylvattenkrets. I stället för att specificera vilken effekt 

kylvattnet har, som i fallet med CAV-system, så anges de klimatkrav användaren kan tänkas 

ha, varav IDA returnerar vilket maximalt luftflöde som krävs för att kraven skall uppnås. 

Lindinvents tilluftsdon som i detta fall skall användas, har en maximal volymshastighet på 50 

l/s. Detta innebär att om IDA vid en specifik simulering returnerar ett maximalt luftflöde på 

500 l/s för att kunna upprätthålla ett förutbestämt klimat så behövs alltså 500/50 = 10 st 

tilluftsdon för att kunna tillföra den luftmängden till kontoret.  
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3.2 Projektering 

Då kontorens kyleffekter var simulerade ritades två stycken systemlösningar upp, en för 

vardera luftbehandlingssystem. Systemlösningarna proejkterades i en applikation till 

AutoCad som heter MagiCad som är ett VVS-projekteringsverktyg. 

  

Syftet med klimatsimuleringarna i föregående kapitel var att ta reda på kontorets olika 

kylbehov och antalet tilluftsbafflar/tilluftsdon beroende på olika dimensionerande 

förutsättningar. Syftet med projekteringen var att visa vilka komponenter som ingår i 

installationen, för att sedan kunna beräkna dess kostnad. Då systemlösningarna 

projekterades så är det de fallen som kräver flest installationer som har ritats upp, dvs. de 

simuleringarna med störst kylbehov.  

3.2.1 Systemlösning CAV 

Då CAV-lösningen utformades placerades först tilluftsbafflarna ut på höjden 2,7 m över golv, 

se figur 3.6. Avståndet mellan varje baffel är 1,8 m. Anledningen till att de inte placerades 

närmre är för att det då finns risk för drag i vistelsezonen. 

 

 
Figur 3.6–Tilluftsbafflar med dimensioner 1200x600mm ritades inledningsvis in i modellen. 
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För att distribuera luften till baffeln behövdes två kanaler av dimension 250 mm vid det 

största luftflödet. Kanalerna är isolerade med 30 mm värmeisolering för att luften inte skall 

värmas upp innan den når baffeln. Från huvudkanalerna anslöts en kanal av dimension 125 

mm till respektive baffel. Även rören för den vattenburna kylan ritades in där det mörkblå 

röret representerar vattnets tillopp och det ljusblå röret vattnets retur, se figur 3.7. På tilloppet 

placerades en avstängningsventil och på returen en reglerventil med ställdon som reglerar 

vattenflödet efter temperaturregulatorns signaler. 

 

 
Figur 3.7 – Kanal- och rördragning till tilluftsbafflarna. 
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Då komfortkylsystemet var projekterat ritades slutligen armaturer och sprinklerhuven in i 

modellen som illustreras i figur 3.8. Belysnings- och sprinklerkostnader berörs inte i detta 

arbete, utan detta gjordes för att visa att alla installationer som skall finnas ovan och i 

undertak fick plats. Komfortkyla i all ära, men om en lösning projekteras där belysning eller 

brandsläckningssystemet inte får plats kommer den lösningen med all rätt att förkastas 

omgående. 

 

 
Figur 3.8–Systemlösning för CAV-systemet med tilluftsbafflar, kanaler, rör, armaturer samt 

sprinklerhuvuden. 
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3.2.2 Systemlösning VAV 

Projekteringen som ritades med Lindinvents TTD-don skiljer sig på flera punkter från CAV-

lösningen. Dels så kyler tilluftsdonen enbart med luft, vilket innebär större luftflöden för att 

tillföra samma kyleffekt. Detta medförde i sin tur att kanalerna samt huvudstråken måste vara 

av grövre dimension. Huvudstråkets diameter ökade från 250 till 315 mm och kanalerna från 

125 till 160 mm jämfört med den tidigare redovisade CAV-projekteringen.  

En annan markant skillnad var att eftersom systemet enbart kyler med luft behövs inga rör 

för vattenburen kyla.  

 

 
Figur 3.9 - Systemlösning för VAV-systemet med tilluftsdon, kanaler, armaturer samt 

sprinklerhuvuden. 
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 3.3 Kostnadskalkyl 

Då kontorets effektbehov är bestämt samt projekterat och mängdat kunde kostnaderna för 

varje simulering beräknas. Priser på kanaler och rör m.m. som användes är hämtade från 

Wikells sektionsfakta-vvs 09/10 och är inklusive entreprenadkostnader. [13] 

 

Då kostnaderna för luftbehandlingsaggregat, pumpar och fjärrkylaväxlare hämtades ur 

sektionsfakta-vvs så antas att kostnaderna är linjära mot den 

luftmängd/vattenmängd/kyleffekt de levererar.  

3.3.1 Energipriser 

Elpriset användes för att kunna beräkna fläktens energikostnad och hämtades från Fortums 

hemsida. [14] 

 

Priset på fjärrvärme, som användes för att beräkna kostnaderna för den värme som går till 

luftbehandlingsaggregatets värmebatteri och till kontorens radiatorer, har hämtats från 

Svensk Fjärrvärmes hemsida. [15] 

 

Priset på fjärrkyla, som användes för att beräkna kostnaderna för kylan som går till 

aggregatets kylbatteri och ut i tilluftbafflarna har uppskattats med hjälp av Thomas 

Folkessons Fokus på fjärrkyla 2008. [16] 

 

Tabell 3.1 – Energipriser 

El Fjärrvärme Fjärrkyla 

[SEK/kWh] [SEK/kWh] [SEK/kWh] 

1,15 0,75 0,6 

3.3.2 Ventilation 

Luftbehandlingsaggregat [17] 

 

Till- och frånluftsaggregat med roterande växlare och återluftsdel 8000l/s 

Pris: 394 662 SEK 

 

För att beräkna hur stor del av detta aggregat som storrumskontoret skall betala delades 

totalpriset med luften den levererar: 

 

Specifik kostnad:  

 

Därefter multiplicerades kontorets luftbehov(som varierar beroende på dim. förutsättningar) 

med den specifika fläktkostnaden för att få fram hur stor del av aggregatkostnaden som 

skulle medräknas i kontorets installationskostnad.  

 

  



 

Komfortkylsystem i kontor Sida 26(46) 
 

Huvud- och schaktkanaler [18] 

För att kunna uppskatta hur stora installationskostnaderna för huvud- och schaktkanaler blev 

så ritades en skiss, vilken visas i figur 3.10. Bilden illustrerar hur luften  transporteras från 

aggregat för att sedan distribueras via fyra stycken schakt ut till huvudkanalen på planet som 

i sin tur distribuerar luften ut i rummet. I tabell 3.2 kan sedan utläsas längden på dessa olika 

kanaler. 

 

 
Figur 3.10 – Översiktsbild av kanalerna som distrubuerar luften från luftbehandlingsaggregatet ut till 

planen via schaktkanaler. 

 

Tabell 3.2 – Längden på kanalerna som går från luftbehandlingsaggregatet ut till kontorsplanet. 

Huvudkanal tilluft [m] 80 

Huvudkanal frånluft [m] 80 

Schaktkanal tilluft [m] 3 

Schaktkanal frånluft [m] 3 

Antal schaktkanaler tilluft 

[st] 4 

Antal schaktkanaler frånluft 

[st] 4 

 

Beroende på hur stort luftflöde som aggregatet maximalt skall leverera behövdes olika stora 

dimensioner på dessa kanaler vilket påverkade materialkostnaden. Tabell 3.3 visar vilka 

dimensioner som användes beroende på kontorets dimensionerande specifika luftflöde. För 

att kunna dimensionera kanalerna multiplicerades det specifika luftflödet med hela planets 

area, vilken antagits till 2000 m2.  

 

Då schaktkostnaderna var beräknade kunde en specifik kostnad bestämmas på samma sätt 

som gjordes för luftbehandlingsaggregatet, dvs. att totala kostnaden för kanaler divideras 

med det totala luftflödet som kanalerna levererar till hela planet. För att sedan få fram hur 

stor del av denna kostnad som skulle medräknas i installationskostnaden för kontoret 

multiplicerades dess luftflödesbehov med den specifika kostnaden. 
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Tabell 3.3 – Kanalernas dimensioner och kostnader vid ett specifikt dimensionerande luftflöde. 

Dim. 

flöde Huvudkanaler Schaktkanaler 

Specifik  

schaktkostnad 

  Dim. 

Tilluft inkl. 

isolering Frånluft Dim. 

Tilluft inkl. 

isolering Frånluft   

[l/s m2] [mm] [SEK/m] [SEK/m] [mm] [SEK/m] [SEK/m] [SEK/(l/s)] 

1,2 Ø630 2291 1661 Ø400 1538 1138 145,1 

1,5 Ø630 2291 1661 Ø400 1538 1138 116,1 

2 Ø800 3136 2336 Ø500 1899 1399 119,3 

3 Ø800 3136 2336 Ø630 2291 1661 80,9 

4 Ø1000 4221 3221 Ø630 2291 1661 80,3 

5 Ø1000 4221 3221 Ø800 3136 2336 66,1 

6 Ø1250 5346 4096 Ø800 3136 2336 68,4 

 

Då schaktkanalerna ökar i storlek p.g.a. ökade luftflöden så minskar planets totala uthyrbara 

yta, se figur 3.11. Detta innebär att hyresintäkterna minskar då schaktkanalerna ökar, vilket 

även måste tas med i kalkylen. Den årliga hyreskostnad som använts vid 

förlustberäkningarna är 2500 SEK/m2. Schaktens längd har uppmätts till 6,2 m. Anledningen 

till undersöka hur schaktstorlekarna ytor påverkar kostnaderna är för att se om den eventuellt 

lägre energikostnaden är lönsam, trots att hyrenintäkterna minskar. 

  

 
Figur 3.11 - Tvärsnitt av en schaktkanal, som illustrerar hur schaktarean ökar då kanalerna storlek blir 

större. 
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Den hyresintäktsförlust som det innebär i de fall då luftflödena ökas så pass mycket att större 

schaktkanaler måste användas redovisas som en separat post i Bilaga Resultat. Tanken är 

att denna förlust/kostnad som drabbar fastighetsägaren skall täckas av hyresgästerna, och 

redovisas därför precis som installations- och energikostnaderna per kvadratmeter 

kontorsyta.  

 

Varje simulerings specifika hyresintäktsförlust beräknades genom att dividera planets totala 

hyresintäktsförlust med planets totala luftflöde och sedan multiplicera det med kontorets 

dimensionerande luftflöde. 

 

Tabell 3.4 – Sammanställning av beräkningarna som använts för att beräkna hur stor kontorens 

specifika hyresökning p.g.a. större schaktkanaler då behovet av större luftflöden krävs. 

Dim flöde Schaktkanaler 

Förlorad 

uthyrbar yta 

Hyresintäktsförlust över 

hela planet Specifik hyresintäktsförlust 

[l/s m
2
] Dim. [mm] [m

2
] [SEK] [SEK/l/s] 

1,2 Ø400 0 0 0 

1,5 Ø400 0 0 0 

2 Ø500 2,48 6200 1,6 

3-4 Ø630 5,704 14260 2,4 

5-6 Ø800 9,92 24800 2,5 

 

Huvudkanal [18] 

Från schaktkanalerna skall luften vidare ner i huvudkanalerna, som är beläget ovan 

undertak. Dessa kanaler ritades som en ringmatning runt hela våningsplanet, se figur 3.12. 

Den kostnad som storrumskontoret skall belastas med är den del av ringmatningen som 

passerar själva storrumskontoret och är 2*25,4m lång. 

 

 
Figur 3.12 – Huvudkanalen som distrubuerar tilluften över hela planet. 

 

Kostnaden för ringmatningen, se tabell 3.5, beror på dess dimension, och som beskrivs i 

kapitel 3.2.1 och 3.2.2 så används två olika dimensioner på huvudkanalen, Ø250mm för CAV 

och Ø315 mm för VAV-systemet.  

 



 

Komfortkylsystem i kontor Sida 29(46) 
 

Tabell 3.5 – Kostnad för huvudkanaler 

Huvudkanal Ø315 

inkl. isolering 

Huvudkanal Ø250 

inkl. isolering 

[SEK/m] [SEK/m] 

1127 870 

 

Då både meterkostnaden samt längden på huvudkanalen som passerar kontoret var känt 

kunde kostnaden beräknas. 

 

Anslutningskanal [18] 

Anslutningskanalerna som används i projekteringen i detta arbete är av två olika 

dimensioner. Till tilluftsbafflarna används Ø125kanaler och till LindInventdonen används 

Ø160kanaler utan isolering. I tabell 3.6 redovisas kostnader för respektive kanal. 

 

Tabell 3.6 – Kostnad för anslutningskanaler 

Ansl. kanal 

Ø160 

Ansl. kanal  

Ø125 

[SEK/m] [SEK/m] 

322 295 

 

Tillufts-don/-baffel [19] [20] 

Priset för ett tilluftsdon har uppskattats av Lindinvent till 3500 SEK/st. Därefter tillkommer 

monteringskostnader motsvarande de som redovisas i sektionsfakta-VVS. 

Priserna som använts för bafflar och don redovisas i tabell 3.7. 

 

Tabell 3.7 – Kostnad för Lindinvents tilluftdon TTD160 och en konventionell tilluftsbaffel 

Lindinvent TTD 

50l/s 

Baffel kyla 

40l/s 

[SEK/st] [SEK/st] 

4923 9723 
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3.3.3 Vattenburen kyla 

Kostnaden för de rör som går längs schakt och ut till kontoret tillkommer endast CAV-

systemet, eftersom VAV-systemet enbart kyler med luft på kontorsnivå.  

Det slutna kylvattensystemet drivs av en pump, och kyla hämtas i en fjärrkylaväxlare för att 

sedan leverera det till tilluftsbafflarna som sprider kylan ut i kontoret. 

 

Pump [21] 

På samma sätt som för luftbehandlingsaggregatet i kapitel 3.3.1 så viktas pumppriset mot 

den mängd vatten som den klarar av att leverera. 

 

Kylcirkulationspump 15l/s-70kPa 

Pris: 67 126 SEK 

 

Specifik kostnad:  

 

Därefter multipliceras den specifika pumpkostnaden med storrumskontorets 

dimensionerande vattenflödesbehov. Precis som för ventilationen så styrs även 

kontoretsvattenflödesbehov av kylbehovet och antalet bafflar som skall installeras för att 

klara av att hålla den dimensionerande inomhustemperaturen. 

 

Fjärrkylaväxlare [22] 

 

Fjärrkylaväxlare 600kW 

Pris: 193 248 SEK 

 

För att få fram en specifik kostnad på fjärrkylaväxlaren så divideras växlarens kostnad med 

dess effekt.  

 

Specifik kostnad:  

 

Därefter kan den specifika kostnadenmultipliceras med storrumskontorets vattenburna 

kyleffekt för att få ut kontorets andel av fjärrkylaväxlaren. 

 

Ventiler [23] 

Varje tilluftskylbaffel har en avstängningsventil på returledningen och en styrventil på tilloppet 

och dess kostnad visas i tabell 3.8. 

 

Tabell 3.8 - Ventilkostnader 

Avstängningsventil Styrventil 

[SEK/st] [SEK/st] 

105 126 
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Stammar [24] 

Kostnaden för de rörstammar som skall distribuera kylvatten till planet beräknades på 

samma sätt som för fläkt- och schaktkanalerna i kapitel 3.3.1.  

 

För att rören skulle kunna dimensioneras, antogs att flödet som skall distribueras var 10 l/s, 

som skall fördelas ut jämt på de fyra olika schakten. Kostnaderna för rörstammar redovisas i 

tabell 3.9. 

 

Tabell 3.9 – Kostnaderna för de rörstammar som användes för att uppskatta en specifik rörkostnad. 

Tillop och retur 

Dimension Stål Längd Kostnad inkl. isolering Specifik kostnad 

[mm] [m] [SEK/m] [SEK] [SEK/l/s] 

Ø114 100 2272 173200 22720 

Ø76 12 1684 20208 2021 

      Total specifik kostnad 24741 

 

Den totala specifika kostnaden multiplicerades med storumskontorets vattenburna kylbehov 

för att beräkna dess andel av kostnaderna. 

 

Rörstråk [25] 

De rör som går från stammar, ut i kontoret parallellt med huvudkanalen är isolerade på 

tilloppet, men inte på returen. Längden på dessa rör är 21,6 m och kostnaden redovisas i 

tabell 3.10. 

 

Tabell 3.10 – Kostnader för rörstråk 

Kopparrör Ø35 Tillopp inkl. isolering Kopparrör Ø35 Retur 

[SEK/m] [SEK/m] 

570 483 

 

 

Rör till bafflar [26] 

De rör som ansluts till bafflarna är ej isolerade, varken på tillopp eller retur. Kostnaderna ses 

i tabell 3.11. 

 

Tabell 3.11 – Kostnader för rören som ansluts till tilluftsbafflarna. 

Kopparrör Ø15 till 

och från baffel 

[SEK/m] 

294 
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3.3.4 Styr och regler 

 

Rumsregulator [27] 

För CAV-systemet placerades 5 stycken rumsregulatorer ut i kontoret.  

 

Tabell 3.12 – Kostnad för en regulator 

Rumsregulator 

[SEK/st] 

914 

 

För VAV-systemet däremot sitter närvarogivare, temperaturgivare och koldioxidgivare 

placerad i donet, vilket innebär att den inte är i behov av någon extern givare eller regulator. 

 

Transformator [28] 

För att regulatorn skall få 24V matningsspänning behövde varje regulator en transformator 

och dess kostnad visas i tabell 3.13. 

 

Tabell 3.13 – Kostnad för en transformator 

Transformator 

[SEK/st] 

833 

 

Ställdon [27] 

Ställdonen som reglerar flödet på kylvattnet som passerar genom tilluftsbaffeln placerades 

på varje styrventil. Det behövdes alltså lika många ställdon som styrventiler. Och som 

nämndes tidigare var antalet styrventiler lika många som antalet bafflar i kontoret. Kostnaden 

för ett ställdon redovisas i tabell 3.14 

 

Tabell 3.14 – Kostnad för ett ställdon 

Ställdon 

[SEK/st] 

375 

 
Då alla kostnader är redovisade så kan varje simulerings totala installationskostnad 

summeras. Det som dimensionerar mängd och storlek på installationerna i kontoret är 

kylbehovet. Då kylbehovet är beräknat i IDA och alla kostnader för de olika komponenter 

som behövs(både för CAV- och VAV-systemet) är summerade, kan varje simulering 

prissättas. 
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4. Resultat 

Då resultaten är ganska omfattande så har endast en del av informationen sammanställts i 

detta kapitel. Mer detaljerade resultat redovisas i Bilaga Resultat. 

4.1 CAV 

Tabell 4.1 visar en sammanfattning av CAV-simuleringarnas kylbehov, installationskostnader 

samt årlig energikostnad per kvadratmeter.  

 

Tabell 4.1 - Sammanställning av simuleringarnas kylbehov, installation- samt energikostnader för 

CAV-systemen. 

Dim.  Varierad  Väderstreck Kylbehov Total Energikostnad 

Inomhustemp parameter   

 

Instalationskostnad   

[°C]     [W/m
2
] [SEK/m

2
] [SEK/m

2
år] 

26 - Nord 24,2 1203 20,5 

    Öst 49,3 1486 24,3 

    Syd 47,8 1378 21,8 

    Väst 48,5 1378 21,8 

25 Temperatur Nord 33 1204 22,3 

    Öst 50 1648 25,5 

    Syd 49 1535 23,4 

    Väst 49,4 1535 23,4 

24 Temperatur Nord 33,8 1267 22,4 

    Öst 51,1 1816 31,3 

    Syd 50,1 1707 29,1 

    Väst 50,8 1707 29,1 

23 Temperatur Nord 34,7 1483 28,8 

    Öst 52,3 2145 39,1 

    Syd 51 2035 36,8 

    Väst 51,9 2036 36,8 

22 Temperatur Nord 35,7 1660 36,6 

    Öst 54 2250 51,9 

    Syd 52,4 2249 51,9 

    Väst 51,9 2151 48,8 

24 Persienner Nord 30,3 1204 22 

    Öst 34,6 1375 23,5 

    Syd 36,1 1375 23,5 

    Väst 36,4 1375 23,5 

24 Lameller Nord 32,1 1204 22,6 

    Öst 34 1375 24,2 

    Syd 32,5 1374 24,2 

    Väst 33,8 1375 24,2 

24 Tak Nord 35,2 1267 29,3 

    Öst 54,7 1927 44 

    Syd 52,9 1817 41,1 

    Väst 52 1708 38,1 

24 Led Nord 26,2 1202 23,4 

    Öst 44,8 1547 30,6 

    Syd 42,5 1485 27,8 

    Väst 43,2 1485 27,8 
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4.2 VAV 

Tabell 4.2 visar en sammanställning av VAV-simuleringarnas kylbehov, 

installationskostnader samt årlig energikostnad. 

 

Tabell 4.2 - Sammanställning av simuleringarnas kylbehov, installation- samt energikostnader för 

VAV-systemen. 

Dim.  Varierad  Väderstreck Kylbehov Total Energikostnad 

Inomhustemp parameter   Totalt Installationskostnad   

[°C]     [W/m
2
] [SEK/m

2
] [SEK/m

2
år] 

26 - Nord 34,4 1007 12,4 

    Öst 57,1 1440 20,7 

    Syd 52,5 1368 19,3 

    Väst 53,7 1224 16,6 

25 Temperatur Nord 35,3 1151 14,8 

    Öst 58,4 1585 22,9 

    Syd 53,6 1513 21,6 

    Väst 54,3 1513 21,6 

24 Temperatur Nord 36,2 1224 17,9 

    Öst 59,1 1730 28,4 

    Syd 54,8 1585 25,4 

    Väst 54,8 1585 25,4 

23 Temperatur Nord 37,2 1296 22,2 

    Öst 59,5 1802 34,2 

    Syd 55,6 1730 32,5 

    Väst 55,2 1730 32,5 

22 Temperatur Nord 38,3 1440 29,4 

    Öst 60 1992 45,1 

    Syd 55,7 1874 41,2 

    Väst 55,2 1874 41,2 

24 Persienner Nord 31,8 1151 17,2 

    Öst 38,3 1296 20,3 

    Syd 38,2 1296 20,3 

    Väst 38,4 1296 20,3 

24 Lameller Nord 33,8 1151 19,3 

    Öst 37,4 1224 21 

    Syd 33,1 1151 19,3 

    Väst 36,5 1224 21 

24 Tak Nord 37,2 1224 20,6 

    Öst 62,6 1802 34,4 

    Syd 56,7 1657 31 

    Väst 56,8 1657 31 

24 Led Nord 28,1 1007 13,2 

    Öst 51,6 1513 23,5 

    Syd 46,3 1440 22,1 

    Väst 46,7 1440 22,1 
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4.3 Varierande belastning 

Resultatet som redovisas i tabell 4.3 är en simulering som har dimensionerats för 

inomhustemperaturen 24°C. Men kontorets personbelastning och elektroniska utrustning 

antas variera under kontorstiden för att undersöka hur detta påverkar komfortkylsystemens 

energiförbrukning och dess kostnad. Alla fyra fasaders väderstreck har simulerats, men 

energikostnaden som redovisas är ett medelvärde av de fyra. 

 

Tabell 4.3 - VAV-systemets energikostnad då kontorets internbelastning antas variera kraftigt under 

dagarna. 

Ventsystem Dim.  Varierad Energikostnad 

  Inomhustemp parameter   

  [°C]   [SEK/m år] 

VAV 24 Belastning varierar under 17,3 

    

Dagen. Se beräknings-

förutsättningar för 

belastningsprofil.   

 

Resultatet som redovisas i tabell 4.4 är en simulering som har dimensionerats för 

inomhustemperaturen 24°C. Men kontorets belastning sänktes för att undersöka hur detta 

påverkar CAV-systemets energiförbrukning och dess kostnad.  

 

Tabell 4.4 – CAV-systemets energikostnad då kontorets internbelastning antas variera kraftigt under 

dagarna. 

Ventsystem Dim.  Varierad Energikostnad 

  Inomhustemp parameter   

  [°C]   [SEK/m år] 

CAV 24 Belastning varierar under 28,0 

    

Dagen. Se beräknings- 

förutsättningar för 

belastningsprofil.   
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4.4 Diagram och jämförelser 

För att åskådliggöra resultaten över kostnaderna har resultaten som redovisas i kapitel 4.1 

och 4.2 sammanställts i diagram, vilket redovisas i detta kapitel.  Varje stapel är ett 

medelvärde utav de fyra fasadernas väderstreck. 

 

Installationskostnader vid varierande DIT 

I figur 4.1 visas hur installationskostnaderna för CAV- och VAV-lösningarna förändras 

beroende på den dimensionerande inomhustemperaturen.  

 

 
Figur 4.1 - Diagrammet visar hur installationskostnaderna varierar beroende på dimensionerande 

inomhustemperatur. De blå staplarna visar kostnaderna för CAV-system med kylbaffel och de röda 

staplarna VAV-system med LindInvent TTD-don. 

 

Det är tydligt att installationskostnaderna både för don- och baffelsystemet är kraftigt 

beroende av vilken inomhustemperatur kontoret dimensioneras för. Kostnaderna för VAV-

systemet är för alla olika temperaturer något lägre än för CAV-systemet.     
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Energikostnader vid varierande DIT 

Beroende på vilken högsta tillåtna temperatur som komfortkylsystemet dimensioneras efter 

så varierar även de årliga energikostnaderna för komfortkyla och värme som illustreras i figur 

4.2.  

 

 
Figur 4.2- Diagrammet visar hur energikostnaderna varierar beroende på vilken dimensionerande 

inomhustemperatur som har simulerats. 

 

Då den dimensionerande inomhustemperaturen sänks så ökar den årliga energikostnaden 

kraftigt både för CAV- och VAV-systemet. Kostnaderna är dock lägre för VAV-systemet än 

för CAV-systemet vid samma dimensionerande temperatur.   
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Installationskostnader vid energieffektiviseringsåtgäder 

I figur 4.3 illustreras hur installationskostnaderna vid dimensionerande inomhustemperatur 

24°C förändras då persienner, lameller eller LED-belysning har används för att sänka 

kontorets kylbehov.  

 

 
Figur 4.3- Diagrammet visar hur installationskostnaderna påverkas då kontorets kylbehov har sänkts 

med antingen persienner, lameller eller Led-belysning. 

 

Diagrammet visar att installationskostnaderna kan sänkas med någon form av solskydd eller 

LED-belysning. För att se hur de olika effektiviseringsåtgärderna påverkar respektive fasad 

hänvisas läsaren antingen till tabell 4.1 och 4.2 eller till Bilaga Resultat. 
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Energikostnader vid energieffektiviseringsåtgärder 

Då kontorets kylbehov sänks med solskydd eller Led-belysning så påverkas även dess årliga 

energikostnader, vilket illustreras i figur 4.4. 

 

 
Figur 4.4 –Årliga energikostnader då för komfortkyla och värme då kylbehovet sänkts med solskydd 

eller Led-belysning. 

 

Diagrammet visar att energikostnaderna för de olika simuleringar som gjorts kan sänkas med 

persienner, lameller eller LED-belysning. För att få en tydligare uppfattning om hur 

energikostnaderna påverkas beroende på fasadens väderstreck hänvisas läsaren till tabell 

4.1 och 4.2 alternativt till Bilaga Resultat.   
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Energikostnader vid varierande belastning 

Figur 4.5 visar hur kontorets årliga energikostnad förändras då kontorets belastning antas 

variera under dagen.  

 

 
Figur 4.5 – Energikostnader för simuleringar där kontorets belastning antas varier kraftigt under 

dagen.  

 

I diagrammet jämförs energikostnaderna för CAV- och VAV-systemet då internbelastningen 

är konstant med simuleringar då internbelastningen antagits variera enligt ett antaget 

belastningsschema som redovisas i figur 3.5 i kapitel 3.1.1. Energikostnaderna för CAV-

systemet påverkas inte nämnvärt, medan energikostnaderna för VAV-systemet sänks 

avsevärt då belastningen varieras.  
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5. Diskussion 

5.1 Klimatsimuleringar i IDA 

IDA 4 är ett oerhört kraftfullt klimatsimuleringsprogram. 3D miljöerna som byggs upp kan 

vara väldigt detaljerade och begränsningarna av vad som kan skapas sitter egentligen 

endast i användarens fantasi och erfarenhet av programmet. Att programmet är så detaljerat 

är både dess styrka samt svaghet. Programmet tar en hel del tid att lära sig och att bygga 

upp 3D miljöer kan vara tidskrävande. Ofta då en energi- eller effektberäkning skall göras för 

en byggnad är tid en bristvara, och då finns betydligt enklare och mindre sofistikerade 

program att göra beräkningar i, som t.ex. Teknosim eller BV2 för att nämna några. Detta 

examensarbete hade förmodligen gått att färdigställa mycket fortare om simuleringarna hade 

gjorts i något enklare program, men Creanova ville att de skulle utföras med hjälp av IDA, så 

jag hade inget annat val än att ta den tid det tar att lära sig programmet. Så innan jag kunde 

påbörja mitt examensarbete var jag tvungen att bekanta mig med programmet, lära mig hur 

man modellerar miljöerna, hur olika indata påverkar resultat samt hur resultaten skall tolkas. 

 

IDAs verkliga styrka kommer dock fram då simuleringsresultaten skall redovisas. Luft-, 

operativ- och yttemperaturer, masstransporter, luftfuktighet, transmissionseffekter, 

värmebalanser, luftflöden, koldioxidhalt, kyl- och värmebehov är bara några av de resultat 

som går att visa i graf- eller tabellform. IDA är som sagt väldigt informativ och grafiskt 

pedagogisk, men det kräver att användaren har satt sig in i hur programmet fungerar.  

5.2 Installationskostnader 

5.2.1 Temperaturvariationer 

Installationskostnaderna ökar markant då den dimensionerande inomhustemperaturen 

sänks. För CAV-systemet ökar kostnaderna för t.ex. ett sydligt beläget kontor från 1378 till 

2249 SEK/m2 och för VAV-systemet från 1368 till 1874 SEK/m2 då den dimensionerande 

inomhustemperaturen sänks från 26 till 22°C. I huvudsak beror den ökade kostnaden på två 

faktorer. Den första faktorn är att kontorets kylbehov ökar då en lägre temperatur skall hållas. 

Den andra faktorn är att tilluftsdonet/baffeln blir mindre effektiv då temperaturdifferensen 

mellan tilluften och rummets temperatur minskar. Fluidernas möjlighet att tillföra kyla till 

rummet är beroende av rummets temperatur, varför den vid låg rumstemperatur levererar en 

lägre kyleffekt.  

 

Det som händer då den dimensionerande inomhustemperaturen sänks är att rummet 

behöver större kyleffekt, samtidigt som bafflarna/donen blir mindre effektiva. Detta i sin tur 

innebär ett behov av fler bafflar/don, vilket ökar installationskostnaderna.  
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5.2.2 Solskydd 

På kontorskomplex är det vanligt att fasaderna består av väldigt stor andel glas. Därför står 

solinstrålningen för en stor del av den genererade värmen. Genom att använda sig utav 

lameller eller persienner för att förhindra solens strålar från att ta sig in i kontoret kan dess 

kylbehov sänkas kraftigt. Enligt de simuleringar som gjorts i detta arbete(då fönstrens 

solskyddsfaktor varit 0,27) kan lameller sänka ett kontors kylbehov med ungefär 35 % på en 

sydlig fasad och ungefär 5 % på en nordlig fasad. Detta innebär att antalet bafflar/don som 

måste installeras blir färre, vilket resulterar i en lägre installationskostnad.  

 

Viktigt att tänka på då solskydd skall användas är bl.a. två saker: 

  Tanken med solskydd är att de ska skydda byggnaden från solens strålar då 

den är oönskad(sommar), men att släppa in strålarna då den är 

önskad(vinter). Statiska solskydd som inte är ställbara kan öka byggnadens 

uppvärmningbehov genom att skärma av solens strålar på vintern då de 

hjälper till att värma byggnaden. 

 Solskydd är fantastiskt ur ett energitekniskt perspektiv. Det kan vara lätt att 

stirra sig blind på effekt och energiförbrukning och glömma bort att 

människan även tar intryck visuellt. Solskydden bör alltså gå hand i hand med 

arkitektens idéer.  

5.2.3 CAV med tilluftsbaffel 

Att kyla med konstant luftflöde kombinerat med en vattenkrets är ett effektivt sätt att bortföra 

stora mängder överskottsvärme tack vare vattnets relativt höga värmekapacitivitet och 

densitet. Vid de situationer då byggnaden har väldigt mycket överskottsvärme kan det vara 

nödvändigt med ett köldbärarsystem för att klara av temperaturkraven. Att installera ett 

köldbärarsystem innebär en extra kostnad. Det kan dock vara att föredra vid brist på 

utrymmen eller vid ombyggnationer.  

5.2.4 VAV med LindInvents TTD 

Att enbart kyla med luft, innebär att det inte behövs något köldbärarsystem. Däremot så 

behövs mer luft jämfört med CAV-lösningen för att klara av att kyla kontoret. Detta resulterar 

i att kanalstorlekarna ökar och behov av större eller fler aggregat. Men för att luftbehovet inte 

skall skena iväg alltför mycket så används en lägre temperatur på tilluften. Detta är möjligt 

tack vare att luftflödena kan sänkas då det inte finns något kylbehov. Med ett CAV-system är 

risken för utkylning stor om tillufttemperaturen sänks lägre än 18°C, medan med ett VAV-

system kan luftens tilluftstemperatur sänkas ner till ungefär 14°C.  

Anledningen till att installationskostnaderna för VAV-systemet är lägre är att givare, 

motorställdon etc. är integrerat i TTD-donet. 
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5.3 Energikostnader 

5.3.1 Temperaturvariationer 

Då inomhustemperaturen som komfortkylsystemet skall dimensioneras för sänks så ökar 

kontorets energiförbrukning. Detta för att rummet måste tillföras mer kyleffekt, samtidigt som 

bafflarna och donen blir mer och mer ineffektiva för varje grad inomhustemperaturen sänks, 

vilket innebär större belastning på fläktar och pumpar. 

5.3.2 CAV 

Energikostnaden för simuleringarna som har gjorts med konstant luftflöde är betydligt högre 

än de som gjorts med variabelt luftflöde. I ett rum med konstant luftflöde som står tomt så 

måste radiatorer tillföra värme för att rummet inte skall riskera att kylas ut(18°C), vilket gör att 

energikostnaden ökar i dubbel bemärkelse. Dels så förbrukar fläkten onödig el, och 

radiatorerna tillför onödig värme. I verkligheten så är det vanligt att tilluftens temperatur ökas 

till 20°C vintertid, dvs. att tilluften värms extra mycket i värmebatteriet istället för av rummets 

radiatorer.  

 

Att ventilera stora flöden i lokaler som större delen av verksamhetstiden kanske inte har det 

behovet är en förlegad inställning och skall givetvis försöka undvikas. Visst finns det 

utrymmen och verksamheter som är i behov av konstant kylning och ventilering, men kontor 

hör nog allt som oftast inte till den kategorin.  

5.3.3 VAV 

I alla simuleringar som gjorts i detta arbete har en konstant belastning antagits under 

kontorstid 08-17, för att kylsystemet skall kunna dimensioneras. Men kontorslokaler är väldigt 

sällan fullt belastade, ofta så är folk på möten, lediga, sjuka, äter lunch, fikar eller dyl. För att 

kunna få en energikostnad som ligger närmare sanningen så gjordes en simulering med 

varierande belastning. Resultaten visar hur energikostnaden för VAV minskar kraftigt då 

internbelastningen varierar, medan den för CAV-systemet ligger ganska konstant, oberoende 

av internbelastning. Anledningen till VAV-systemets låga energikostnad beror på flera 

faktorer. För det första så regleras fläktens varvtal ned då kylbehovet minskar, vilket gör att 

den inköpta elen som fläkten förbrukar sänks och medför också att batteriet som skall 

kyla/värma tilluften till 15°C förbrukar mindre energi. Genom VAV-systemets möjlighet att 

reglera ned luftflödet så kan tilluftstemperaturen sänkas utan att riskera att lokalen kyls ut. Att 

kunna sänka tilluftstemperaturen innebär att frikyla kan utnyttjas mer effektivt, vilket sänker 

värmebatteriets energiförbrukning i luftbehandlingsaggregatet. Men framför allt så ventileras 

utrymmena minimalt då ingen vistas i lokalen, vilket kraftigt sänker aggregatets 

energiförbrukning.  

 

Lindinvent 

Det som tilltalar mig mest med Lindinvents tilluftsdon är att de säljer en komplett produkt. För 

att kunna reglera ett flöde kontinuerligt så krävs förutom själva tilluftsdonet att temperatur, 

CO2-halt eller närvaro kan mätas, vilket kräver en givare och en regulator. Därefter behövs 

förmågan att mekaniskt kunna reglera flödet vilket kräver ett motorförsett spjäll. Allt detta 

finns integrerat i deras don. Visst går samma reglerbara funktion att bygga ihop med 

separata spjäll, givare och don, men frågan är om det går att köpa motsvarande funktion för 

en lägre peng. 
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5.3.4 Minskade hyresintäkter 

Då den dimensionerande inomhustemperaturen sänks så behövs större luftflöden, framför 

allt för VAV-systemet. Detta innebär att kanalerna blir större. Då schaktkanalernas storlek 

ökar så tar de upp yta som annars hade kunnat hyras ut till en hyresgäst och i så fall kunnat 

generera en hyresintäkt. Den initiala tanken var att undersöka om VAV-systemets sänkta 

energikostnad är ekonomiskt försvarbar, trots att schaktkanalerna tar upp större yta. 

Resultatet visar att fastigheten som skall hyras ut behöver vara väldigt exklusiv för att 

schaktkanalernas ökade storlek skall innebära en förlustaffär. Att dra stora schaktkanaler är 

för visso dyrt, men den sänkta energikostnaden det innebär att installera ett VAV-system 

övervinner det hyresbortfall som de större kanalerna resulterar i. 

5.4 Resultatens relevans 

Den dimensionerande inomhustemperaturen som har simulerats och legat till grund för 

kylbehov- och kostnadsberäkningarna i detta arbete är luftens medeltemperatur, inte den 

operativa temperaturen. Eftersom luftens medeltemperatur inte tar hänsyn till varken 

strålning eller lufthastighet så kan kylbehoven och därmed även kostnaderna i detta arbete 

vara något låga. Men eftersom alla simuleringar har beräknats på samma sätt, så påverkar 

det inte skillnaden sinns emellan de olika resultaten. Förändringarna då olika 

klimatsimuleringar har gjorts är procentuellt sett lika stora som om den operativa 

temperaturen skulle ha beräknats.  

 

Resultaten på installationskostnaderna för VAV-systemet är starkt beroende utav Lindinvents 

prisuppskattning på TTD160-donet. Skulle priset per don vara högre påverkar detta givetvis 

installationskostnaderna. För att visa hur känsliga dessa kostnader är har en beräkning gjorts 

där tilluftsdonet antas kosta 5000 SEK istället för 3500 SEK och redovisas i Bilaga Resultat.  

5.5 Förslag på fortsatt arbete 

De dimensionerande förutsättningar som valdes ut i detta arbete är bara ett fåtal av de 

parametrar som påverkar installationskostnader och energiförbrukning för VVS-installationer. 

Jonas Dorsander som jobbar på Creanova AB och även varit min handläggare under detta 

examensarbete, har sammanställt en lista med 40 stycken olika dimensionerande 

parametrar som påverkar klimatsimuleringar i olika utsträckning. I den listan finns en hel 

uppsjö av idéer och förslag på parametrar som kan analyseras noggrannare för att optimera 

installationskostnader och byggnaders energianvändning.  
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6. Slutsats 

Klimatsimuleringarna och kostnadsberäkningarna som gjorts har givit en tydlig uppfattning 

om vilka förutsättningar som påverkar ett kontors kylbehov och kostnader.  

Installationskostnader för komfortkyla då dimensionerande temperaturen sänks från 26°C till 

22°C ökar med ungefär 50 % för CAV-systemet och ungefär 40 % för VAV-systemet.  

Denna markanta ökning visar tydligt att inomhustemperaturen icke skall förbises då 

komfortkylsystemet skall dimensioneras. 

 

Denna rapport visar även att kontor med en fasad som består av stor andel fönster kraftigt 

kan sänka installationskostnaderna genom att montera någon form av solskydd. Viktigt att 

tänka på är att en nordligt belägen fasad oftast inte kan sänka kylbehovet lika mycket med 

solskydd som fasaderna i andra väderstreck, eftersom en nordfasad redan har begränsat 

med solinstrålning. Då kylbehovet för en större fastighet skall beräknas och installationerna 

dimensioneras bör en solstudie göras.  

 

Alla kostnader för ett CAV-system med vattenburen kyla har jämförts med ett VAV-system 

som enbart kyler med luft. Energiförbrukningen för VAV-systemet, är betydligt lägre än för 

motsvarande CAV-system. Dock så tar installationerna för VAV-systemet större plats i form 

av större schakt vilket gör att ventilationsprincipen kanske inte alltid är möjlig.  

 

Frågor som beställare och rådgivare bör fundera över: Är inomhusklimatet sommartid bättre 

om komfortkylsystemet håller 22°C än om det håller t.ex. 24°C? Så pass mycket bättre att 

det är värt den ekonomiska förlusten det innebär i form av större installations- och 

energikostnader?  

 

Då en byggnad eller ett kontor skall dimensioneras, så bör fastighetsägaren tydligt 

informeras om vilka förutsättningar som påverkar vilka kostnader. Att man som rådgivare tar 

sitt ansvar och informerar om det som kanske inte är självklart för alla kunder och inte ta för 

givet att de alltid förstår vad de beställer.  
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Bilaga:Resultat 
Varje tabell redovisar resultat som kylbehov, kostnader och antal kylbafflar/don vis vid olika 

ventilationsprinciper, dimensionerande inomhustemperaturer och väderstreck. 

CAV 
Temperaturvariationer 

 

Tabell 1 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 26°C som ventileras med konstant 

luftflöde  

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 26 Temperatur Nord 210 32 7   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

167371 47514 11360 226245 1203 24,2 20,5 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 26 Temperatur Öst 250 49,3 10   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

208418 58497 12485 279400 1486 28,6 24,3 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 26 Temperatur Syd 225 47,8 9   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

191840 55134 12110 259084 1378 25,7 21,8 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 26 Temperatur Väst 225 48,5 9   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

191840 55170 12110 259120 1378 25,7 21,8 0 
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Tabell 2 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 25°C som ventileras med konstant 

luftflöde  

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 25 Temperatur Nord 210 33 7   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

167371 47652 11360 226383 1204 26,9 22,3 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 25 Temperatur Öst 240 50 12   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

228096 68525 13235 309856 1648 30,8 25,5 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 25 Temperatur Syd 220 49 11   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

212050 63586 12860 288496 1535 28,2 23,4 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 25 Temperatur Väst 220 49,4 11   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

212050 63616 12860 288526 1535 28,2 23,4 0 

 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 

Tabell 3 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 24°C som ventileras med konstant 

luftflöde  

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Temperatur Nord 200 33,8 8   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

175261 51158 11735 238154 1267 27,1 22,4 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Temperatur Öst 280 51,1 14   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

249044 78457 13985 341486 1816 38 31,3 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Temperatur Syd 260 50,1 13   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

233794 73512 13610 320917 1707 35,3 29,1 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Temperatur Väst 260 50,8 13   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

233794 73554 13610 320959 1707 35,3 29,1 0 

 

 

 

 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 
Tabell 4 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 23°C som ventileras med konstant 

luftflöde  

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 23 Temperatur Nord 250 34,7 10   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

208418 57907 12485 278810 1483 34,7 28,8 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 23 Temperatur Öst 340 52,3 17   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

294793 93316 15110 403219 2145 47,2 39,1 16,8 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 23 Temperatur Syd 320 51 16   

Installationskostnader   Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

279543 88353 14735 382631 2035 44,4 36,8 15,8 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 23 Temperatur Väst 320 51,9 16   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

279543 88401 14735 382679 2036 44,4 36,8 15,8 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 

Tabell 5 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 22°C som ventileras med konstant 

luftflöde  

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 22 Temperatur Nord 300 35,7 12   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

231054 67851 13235 312140 1660 44,2 36,6 14,8 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 22 Temperatur Öst 425 54 17   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

314423 93412 15110 422946 2250 62,6 51,9 21,0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 22 Temperatur Syd 425 52,4 17   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

314423 93328 15110 422861 2249 62,6 51,9 21,0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 22 Temperatur Väst 400 51,9 16   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

298019 91630 14735 404384 2151 58,9 48,8 19,8 

 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

Solskydd, Led-belysning och takkonstruktion 

 
Tabell 6 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 24°C som ventileras med konstant 

luftflöde och persienner som solskydd. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Persienner Nord 210 30,3 7   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

167371 47568 11360 226299 1204 26,2 22 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Persienner Öst 225 34,6 9   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

191840 54509 12110 258458 1375 28 23,5 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Persienner Syd 225 36,1 9   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

191840 54599 12110 258548 1375 28 23,5 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Persienner Väst 225 36,4 9   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

191840 54611 12110 258560 1375 28 23,5 0 

 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 
Tabell 7 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 24°C som ventileras med konstant 

luftflöde och lameller som solskydd. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Lameller Nord 210 32,1 7   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

167371 47676 11360 226407 1204 26,9 22,6 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Lameller Öst 225 34 9   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

191840 54467 12110 258416 1375 28,8 24,2 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Lameller Syd 225 32,5 9   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

191840 54382 12110 258332 1374 28,8 24,2 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Lameller Väst 225 33,8 9   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

191840 54461 12110 258410 1375 28,8 24,2 0 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 
Tabell 8 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 24°C som ventileras med konstant 

luftflöde. Kontoret befinner sig i detta fall på översta våningen. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Tak Nord 200 35,2 8   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

175261 51243 11735 238238 1267 36,2 29,3 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Tak Öst 300 54,7 15   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

264294 83559 14360 362212 1927 54,3 44 14,8 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Tak Syd 280 52,9 14   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

249044 78626 13985 341655 1817 50,7 41,1 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 Tak Väst 260 52 13   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

233794 73614 13610 321019 1708 47,1 38,1 0 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 

Tabell 9 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 24°C som ventileras med konstant 

luftflöde. Internbelastningen har sänkt med hjälp av Led-belysning. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 LED-bel. Nord 210 26,2 7   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

167371 47327 11360 226058 1202 27,4 23,4 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 LED-bel. Öst 275 44,8 11   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

214762 63291 12860 290913 1547 35,8 30,6 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 LED-bel. Syd 250 42,5 10   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

208418 58280 12485 279183 1485 32,6 27,8 0 

        Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal    

  Inomhustemp parameter       Kylbafflar   

  [°C]     [l/s] [W/m
2
] [st]   

CAV 24 LED-bel. Väst 250 43,2 10   

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Rör [SEK] Styr [SEK] Totalt [SEK] Totalt[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

208418 58328 12485 279231 1485 32,6 27,8 0 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

Energiförbrukning 

Tabell 10 – Simuleringarnas energiförbrukning. 

Ventsystem Dim.   

Varierad 

parameter Väderstreck Energiförbrukning 

  inomhustemp     Fläkt Kyla Värme Totalt 

  [°C]     [kWh/m
2
 år] [kWh/m

2
 år] [kWh/m

2
 år] [kWh/m

2
 år] 

CAV 26 Temperatur Nord 9,5 9,3 5,3 24,2 

      Öst 11,2 11,0 6,4 28,6 

      Syd 10,1 9,9 5,7 25,7 

      Väst 10,1 9,9 5,7 25,7 

  25   Nord 9,6 11,5 5,9 26,9 

      Öst 10,9 13,1 6,7 30,8 

      Syd 10,0 12,0 6,2 28,2 

      Väst 10,0 12,0 6,2 28,2 

  24   Nord 9,1 10,9 7,1 27,1 

      Öst 12,8 15,2 10,0 38,0 

      Syd 11,9 14,1 9,3 35,3 

      Väst 11,9 14,1 9,3 35,3 

  23   Nord 11,4 12,1 11,2 34,7 

      Öst 15,5 16,5 15,2 47,2 

      Syd 14,6 15,5 14,3 44,4 

      Väst 14,6 15,5 14,3 44,4 

  22   Nord 13,7 13,1 17,4 44,2 

      Öst 19,4 18,6 24,6 62,6 

      Syd 19,4 18,6 24,6 62,6 

      Väst 18,2 17,5 23,1 58,9 

  24 Persienner Nord 9,5 9,7 7,0 26,2 

      Öst 10,2 10,4 7,5 28,0 

      Syd 10,2 10,4 7,5 28,0 

      Väst 10,2 10,4 7,5 28,0 

  24 Lameller Nord 9,5 9,4 8,0 26,9 

      Öst 10,2 10,0 8,6 28,8 

      Syd 10,2 10,0 8,6 28,8 

      Väst 10,2 10,0 8,6 28,8 

  24 Tak Nord 9,1 9,9 17,2 36,2 

      Öst 13,7 14,9 25,8 54,3 

      Syd 12,7 13,9 24,1 50,7 

      Väst 11,8 12,9 22,4 47,1 

  24 LED-belysning Nord 9,9 7,2 10,3 27,4 

      Öst 12,9 9,4 13,5 35,8 

      Syd 11,7 8,5 12,3 32,6 

      Väst 11,7 8,5 12,3 32,6 

 

Varierad internbelastning 

Tabell 11 – Energiförbrukning då internbelastningen antas variera kraftigt under dagen. 

Ventsystem Dim.  Varierad Väderstreck Energiförbrukning Energikostnad 

  Inomhustemp parameter       

  [°C]     [kWh/m
2
 år] [SEK/m

2
 år] 

CAV 24 Belastning  Nord 26,7 22,5 

    varierar under dagen Öst 37,4 31,3 

    mellan 0-75% Syd 34,7 29,2 

      Väst 34,7 29,2 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

VAV 
Temperaturvariationer 

 

Tabell 12 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 26°C som ventileras med variabelt 

luftflöde. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 26 Temperatur Nord 450 34,4 9 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

182705 6590 189295 1007 12,6 12,4 3,7 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 26 Temperatur Öst 750 57,1 15 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

264216 6590 270806 1440 20,9 20,7 6,2 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 26 Temperatur Syd 700 52,5 14 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

250631 6590 257221 1368 19,5 19,3 5,8 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 26 Temperatur Väst 600 53,7 12 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

223461 6590 230051 1224 16,7 16,6 4,9 

 

 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 

Tabell 13 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 25°C som ventileras med variabelt 

luftflöde. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 25 Temperatur Nord 550 35,3 11 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

209876 6590 216466 1151 15,1 14,8 4,5 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 25 Temperatur Öst 850 58,4 17 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

291386 6590 297976 1585 23,3 22,9 7,0 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 25 Temperatur Syd 800 53,6 16 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

277801 6590 284391 1513 22 21,6 6,6 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 25 Temperatur Väst 800 54,3 16 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

277801 6590 284391 1513 22 21,6 6,6 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 

Tabell 14 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 24°C som ventileras med variabelt 

luftflöde. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Temperatur Nord 600 36,2 12 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

223461 6590 230051 1224 18,4 17,9 4,9 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Temperatur Öst 950 59,1 19 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

318556 6590 325146 1730 29,1 28,4 7,8 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Temperatur Syd 850 54,8 17 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

291386 6590 297976 1585 26,1 25,4 7,0 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Temperatur Väst 850 54,8 17 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

291386 6590 297976 1585 26,1 25,4 7,0 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 

Tabell 15 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 23°C som ventileras med variabelt 

luftflöde. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 23 Temperatur Nord 650 37,2 13 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

237046 6590 243636 1296 23,1 22,2 5,4 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 23 Temperatur Öst 1000 59,5 20 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

332141 6590 338731 1802 35,5 34,2 8,2 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 23 Temperatur Syd 950 55,6 19 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

318556 6590 325146 1730 33,8 32,5 7,8 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 23 Temperatur Väst 950 55,2 19 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

318556 6590 325146 1730 33,8 32,5 7,8 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 

Tabell 16 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 22°C som ventileras med variabelt 

luftflöde. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 22 Temperatur Nord 750 38,3 15 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

264216 6590 270806 1440 31,1 29,4 6,2 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 22 Temperatur Öst 1150 60 22 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

367974 6590 374564 1992 47,7 45,1 9,5 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 22 Temperatur Syd 1050 55,7 21 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

345727 6590 352317 1874 43,5 41,2 8,7 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 22 Temperatur Väst 1050 55,2 21 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

345727 6590 352317 1874 43,5 41,2 8,7 

 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

Solskydd, Led-belysning och takkonstruktion 

 

Tabell 17 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 24°C som ventileras med variabelt 

luftflödeoch persienner som solskydd. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Persienner Nord 550 31,8 11 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

209876 6590 216466 1151 17,5 17,2 4,5 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Persienner Öst 650 38,3 13 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

237046 6590 243636 1296 20,7 20,3 5,4 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Persienner Syd 650 38,2 13 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

237046 6590 243636 1296 20,7 20,3 5,4 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Persienner Väst 650 38,4 13 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

237046 6590 243636 1296 20,7 20,3 5,4 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 

Tabell 18 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 24°C som ventileras med variabelt 

luftflödeoch lameller som solskydd. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Lameller Nord 550 33,8 11 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

209876 6590 216466 1151 19,9 19,3 4,5 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Lameller Öst 600 37,4 12 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

223461 6590 230051 1224 21,7 21 4,9 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Lameller Syd 550 33,1 11 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

209876 6590 216466 1151 19,9 19,3 4,5 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Lameller Väst 600 36,5 12 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

223461 6590 230051 1224 21,7 21 4,9 

 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 

Tabell 19 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 24°C som ventileras med variabelt 

luftflöde. Kontoret befinner sig i detta fall på översta våningen. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Tak Nord 600 37,2 12 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

223461 6590 230051 1224 22,6 20,6 4,9 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Tak Öst 1000 62,6 20 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

332141 6590 338731 1802 37,7 34,4 8,2 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Tak Syd 900 56,7 18 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

304971 6590 311561 1657 33,9 31 7,4 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Tak Väst 900 56,8 18 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

304971 6590 311561 1657 33,9 31 7,4 

  



 

Bilaga: Resultat 
 

 

Tabell 20 – Kylbehov och kostnader vid dimensionerande inomhustemperatur 24°C som ventileras med variabelt 

luftflöde. Internbelastningen har sänkt med hjälp av Led-belysning. 

Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Led-belys. Nord 450 28,1 9 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

182705 6590 189295 1007 14,1 13,2 3,7 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Led-belys. Öst 800 51,6 16 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

277801 6590 284391 1513 25 23,5 6,6 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [W/m
2
]   

VAV 24 Led-belys. Syd 750 46,3 15 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

264216 6590 270806 1440 23,4 22,1 6,2 

       Ventsystem Dim.  Varierad  Väderstreck Luftmängd Kylbehov Antal don 

  Inomhustemp parameter     

 

[st] 

  [°C]     [l/s] [[W/m
2
]   

VAV 24 Led-belys. Väst 750 46,7 15 

Installationskostnader Energiförbr. Energikostnad Intäktsförluster 

Vent [SEK] Styr [SEK] 

Totalt 

[SEK] 

Totalt 

[SEK/m
2
] [kWh/m

2
år] [SEK/m

2
år] [SEK/m

2
år] 

264216 6590 270806 1440 23,4 22,1 6,2 

 

 
Figur 1 – Installationskostnader för VAV-systemet jämförs då lindinventdonets antas kosta 3500 SEK respektive 

5000 SEK. 
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Bilaga: Resultat 
 

Energiförbrukning 

Tabell 10 – Simuleringarnas energiförbrukning. 

Ventsystem Dim.   

Varierad 

parameter Väderstreck Energiförbrukning 

  Inomhustemp     Fläkt Kyla Värme Totalt 

  [°C]     [kWh/m
2
 år] [kWh/m

2
 år] [kWh/m

2
 år] [kWh/m

2
 år] 

VAV 26 Temperatur Nord 8,8 3,4 0,3 12,6 

      Öst 14,6 5,7 0,6 20,9 

      Syd 13,7 5,3 0,5 19,5 

      Väst 11,7 4,6 0,5 16,7 

  25   Nord 10,3 3,9 0,9 15,1 

      Öst 15,9 6,0 1,4 23,3 

      Syd 14,9 5,7 1,4 22,0 

      Väst 14,9 5,7 1,4 22,0 

  24   Nord 12,0 4,4 2,0 18,4 

      Öst 19,0 7,0 3,2 29,1 

      Syd 17,0 6,2 2,9 26,1 

      Väst 17,0 6,2 2,9 26,1 

  23   Nord 14,1 4,9 4,1 23,1 

      Öst 21,7 7,6 6,2 35,5 

      Syd 20,6 7,2 5,9 33,8 

      Väst 20,6 7,2 5,9 33,8 

  22   Nord 17,3 5,7 8,1 31,1 

      Öst 26,6 8,7 12,4 47,7 

      Syd 24,3 8,0 11,3 43,5 

      Väst 24,3 8,0 11,3 43,5 

  24 Persienner Nord 11,6 3,9 1,9 17,5 

      Öst 13,8 4,7 2,3 20,7 

      Syd 13,8 4,7 2,3 20,7 

      Väst 13,8 4,7 2,3 20,7 

  24 Lameller Nord 12,5 4,4 3,1 19,9 

      Öst 13,6 4,8 3,4 21,7 

      Syd 12,5 4,4 3,1 19,9 

      Väst 13,6 4,8 3,4 21,7 

  24 Tak Nord 10,7 4,1 7,9 22,6 

      Öst 17,8 6,8 13,1 37,7 

      Syd 16,0 6,1 11,8 33,9 

      Väst 16,0 6,1 11,8 33,9 

  24 LED-belysning Nord 7,9 3,2 3,0 14,1 

      Öst 14,0 5,6 5,3 25,0 

      Syd 13,2 5,3 5,0 23,4 

      Väst 13,2 5,3 5,0 23,4 

 

Varierad internbelastning 

Tabell 22 – Energiförbrukning då internbelastningen antas variera kraftigt under dagen. 

Ventsystem Dim.  Varierad Väderstreck Energiförbrukning Energikostnad 

  Inomhustemp parameter       

  [°C]     [kWh/m
2
 år] [SEK/m

2
 år] 

VAV 24 Belastning  Nord 13,8 12,7 

    varierar under dagen Öst 21,9 20,2 

    mellan 0-75% Syd 19,6 18,1 

      Väst 19,6 18,1 



 

Bilaga: Dimensionerande parametrar 

Bilaga: Relationsritning CAV 

  



 

Bilaga: Dimensionerande parametrar 

Bilaga: Relationsritning VAV 


