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Sammanfattning 
Detta examensarbete uppförts i samarbete med VVS konsulterna Skellefteå. Det behandlar en 
jämförelse av ventilationssystem på en förskola på Sofiehem som är planerad att stå klar 2017. 

Syftet med arbetet är att undersöka om det går att spara energi och kostnader genom att använda sig av 
en styrd ventilation istället för konstantflödesventilation som är planerad. Eftersom det är dyrare att 
investera i en styrd ventilation kommer det också undersöka återbetalningstiden för den investeringen. 

För att göra undersökningarna har programmet IDA ICE använts för att rita upp en modell av 
byggnaden och simulera dess energianvändning för att senare jämföra resultaten och se skillnaderna 
mellan de olika ventilationssystemen. Ett förslag har framtagits på hur ventilationskanalerna kan dras 
om för att få plats med en installation av VAV-spjäll med tillhörande ljuddämpare.  

Resultatet från simuleringarna gav att den totala energianvändningen sjönk med 18 % med styrd 
ventilation och det minskade den totala energiförbrukningen med 22 000 kWh/år. Av den 
minskningen stod fläktens energianvändning för 46 % och uppvärmningen via fjärrvärme för 
54 %.  

Investeringen för styrd ventilation jämfört med konstantflödes ventilation är 168 000 kr mer 
och får utifrån beräkningarna i detta arbete en återbetalningstid på 12 år. Livslängden på 
ventilationssystemet antas vara 25-30 år.  
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Abstract 
This report has been created in collaboration with VVS-konsulterna Skellefteå. It´s about a 
comparison of ventilation systems in a preschool in Sofiehem that is scheduled to be 
completed in 2017. 
 
The purpose of this work is to investigate about the possibility of saving energy and costs 
through the use of variable flow ventilation instead of constant flow ventilation as planned. 
Because it is more expensive to invest in a variable flow ventilation, it will be investigated 
how long payback time on the investment is. 
 
The energy simulation program IDA ICE was used to draw up a model of the building to 
simulate it´s energy use. The results from the simulations will be compare to see the 
differences between the two ventilation systems. A suggestions how to draw the ventilation 
ducts to fit an installation of the VAV damper with associated silencer will be presented. 
 
The results from the simulations shows that the total energy consumption fell by 18% with 
variable flow ventilation and reduced the total energy consumption by 21 560 kWh / year. Of 
the decrease 46 % was the fan energy consumption and 54 % was the heating through the 
district heating. 
 
Investment for variable flow ventilation compared with constant flow ventilation is 168 000 
kr more and on the basis of the calculations in this work the payback time is estimated to 12 
years. Life expectancy in the ventilation system is believed to be 25-30 years. 
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1. Inledning 
Den miljöpolitik som finns i Sverige i dag kommer från EU-direktiven om att på lång sikt 
minska energianvändningen till år 2020 och år 2050 (Energimyndigheten, 2015). Sveriges 
regering har ett intresse av att minska utsläpp av växthusgaser och har upprättat klimat- och 
miljömål för att minska utsläppen. Bostäder och lokaler står idag för en stor del av Sveriges 
totala energianvändning och regeringen har satt upp mål att minska energianvändningen för 
lokaler och bostäder med 20 % till år 2020 och minska med 50 % till år 2050.   

1.1 Bakgrund 
VVS-konsulterna Skellefteå är en konsultfirma som startade 1979 i Skellefteå som jobbar mot 
kommuner, landsting, fastighetsbolag, entreprenörer, industrin m.m. dock inte mot 
privatkunder. Kontoret i Skellefteå har huvudsakligen uppdrag i Skellefteåregionen och 
Umeåkontoret har uppdrag över hela landet. 

VVS-konsulterna Skellefteå har arbetat med projekteringsuppdrag åt Skellefteå kommun där 
dem har ställt krav på energibesparing och en lösning med styrdventilation på skolor och 
lokaler har använts. Till skillnad från uppdragen i Umeå kommun där det inte har funnits krav 
på energibesparingar. 

Umeå kommun bygger en ny förskola bredvid den befintliga förskolan Hoppet som ligger på 
Sofiehem. Tidigare var det tänk att byggas en moské på fastigheten. Planen är att förflytta 
verksamheten till den nybyggda förskola som är beräknad att stå klar hösten 2017 (Umeå 
kommun, 2016).  

På uppdrag av beställarna Umeå kommun ska VVS-konsulterna Skellefteå projektera VVS-
lösningar till en förskola som planerats byggas på Sofiehem i Umeå. Genom att simulera 
byggnadens energibehov i två olika scenarion i simuleringsprogrammet IDA ICE. Ett då huset 
har ett konstant ventilationsflöde under hela verksamhetstiden. I det andra scenariot ska en 
styrd ventilation som reglerar luftflödet till de rum som har ett varierat behov av ventilation 
med hjälp av en personnärvaromätare.   

1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt att undersöka om det är möjligt att spara energi och minska kostnader 
för en förskola som planeras byggas på Sofiehem i Umeå. För att jämföra energianvändningen 
i fastigheten kommer simuleringsprogrammet IDA ICE användas genom att simulera CAV-
ventilationen jämfört med en VAV-ventilation. Skillnaden i energiförbrukning kommer ligga 
till grund för den ekonomiska kalkylen där en avbetalningstid kommer att beräknas för VAV-
ventilation.  

1.3 Målsättningar 
Projektets mål är att jämföra skillnader i energianvändningen mellan två olika 
ventilationssystem. Presentera ett förslag på en energismart ventilationslösning som kommer 
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att minska energianvändningen och vara ekonomiskt gångbar. Ett förslag på 
ventilationsritningen för den energismarta ventilationslösningen ska också presenteras. 

1.4 Avgränsningar 
Detta projekt kommer att behandla en jämförelse av två olika ventilationssystem för en byggnad som 
inte är färdig byggd därför kommer inga mätningar göras av den verkliga byggnaden utan värden som 
används är hämtade från energibalansberäkningen som finns under Bilaga A – Energibalansberäkning 
från Umia. Rapporten kommer bara behandla beräkningar för förskolan hoppet.    
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2. Teori 
I det här avsnittet presenteras de teorier som kommer ligga till grund för beräkningar, och 
utförandet av arbetet. Detta för att få en mer utförlig förståelse av vad som påverkar 
energianvändningen i en byggnad och hur simuleringsprogrammet IDA ICE arbetar.  

2.1 Byggnadens konstruktion 
Husets grund består av en platta som är utförd i armerad betong som är isolerad med cellplast 
som ligger på en dräneringsgrund med cellplast mot mark. Kantbalken består av betong som 
de bärande väggarna står på. Ytterväggarna utifrån består av träpanel, liggande och stående 
reglar som har isolering mellan reglar, polyetenfolie, reglar med isolering och gipsskiva. 
Yttertaket är uppbyggt i utifrån sett 1-lags takpapp med underlagspapp under, råspont, takstol 
isolerad med lösull, glesläkt och underst brandgips och gipsskiva. Våningsbjälklag består av 
en platta i betong. Fönster i klimatskalet är 3-glas. Innerväggar är uppbyggda av en kärna av 
träreglar med gipsskivor utanpå. 

2.2 Fastighetsbeskrivning 
Förskolan som ska byggas ligger på tomten Sofiehem 2:2 på Sofiehem i Umeå. Den är 
belägen på den nordöstra delen av området Sofiehem och ligger söder om Ålidhemskyrkan. 
Tidigare var det planerat att bygga en moské på tomten. Den nuvarande förskolan är placerad 
söder om tomten där nybygget kommer äga rum. I Figur 1 syns den lokalisering som 
byggnaden har, den ligger intill Studentvägen och har ett mindre skogsparti väster om tomten. 
Förskolan ska var uppförd i två plan med ca 1400 m2 tempererad golvarea och ska kunna 
rymma 100 barn och kommer vara anpassad för Reggio Emilia-pedagogik. 

 

Figur 1. Lokalisering på förskolan Hoppet (Umeå kommun, 2016). 



4 
 

Där den nuvarande förskolan Hoppet står är det planerat att ytterligare en till 
verksamhetsbyggnad ska anläggas. Den kommer att bedriva vård- och omsorgsboende med 
plats för 60 personer, fyra förskoleavdelningar och ett produktionskök. Tanken är att 
verksamheterna ska kunna dela på kök och andra allmänna ytor för att minska kostnader och 
för att skapa intressanta möten mellan generationer. På sikt är det planerat att dessa byggnader 
ska byggas ihop med en passage mellan husen. Figur 2 visar en ritning på hur byggnaderna 
ska byggas ihop. 

 

Figur 2. Skiss över tomten där etapp 1 är förskolan Hoppet och etapp 2 är förskola och älderboende (Umeå kommun, 2016). 

2.3 Värmesystem 
Byggnadens uppvärmning kommer från ett vattenburet värmesystem med radiatorerna som 
får sin primära värmekälla från fjärrvärme som överförs i fjärrvärmeväxlaren. 
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2.4 Värmeåtervinning 
Många luftbehandlingsaggregat idag är utrustade med värmeåtervinnare som använder sig av 
frånluftens värme för att öka temperaturen i tilluften. De vanligaste typerna av 
värmeåtervinnare är: 

• Roterande värmeväxlare 
• Plattvärmeväxlare  
• Vätskekopplade batterier  

Roterande värmeväxlare har ett rotorhjul med ett stort antal småkanaler som resultat av en 
korrugerad metallplåt som har lindats lager på lager. När den varma frånluften passerar 
rotorhjulet lagras värmen i de små kanalerna och när rotorn vridits till den kalla tilluften 
värms den av energin som har lagrats i kanalerna. En roterande värmeväxlare måste ha till- 
och frånluftskanalerna intill varandra detta gör att till- och frånluftskanalerna måste gå via 
samma fläktrum och kan skapa problem om man ska byta från ett frånluftssystem till ett FTX-
system. När rotorn utsätts för damm så försämras verkningsgraden drastiskt, därför filtreras 
både uteluften och frånluften innan den passerar. Rotorhjulet ska kunna kontrolleras och 
rengöras regelbundet. För att undvika att smuts och partiklar ska läcka mellan till- och frånluft 
är den utrustad med effektiva tätningar och genomtänkt fläktplacering för att skapa rätt 
tryckförhållande. Det extra tryckfall värmeåtervinnaren skapar i ventilationssystemet tillför ett 
ökat fläkt arbete men den extra elenergin uppvägs av värmeåtervinningen. 
Temperaturverkningsgraden på en roterande värmeväxlare brukar vara 80 %.  

Plattvärmeväxlare är uppbyggd av tunna metallplåtar med hög värmeledningsförmåga som är 
uppradade parallellt. Mellan plåtarna strömmar varm frånluft i varannan och kall tilluft i 
varannan. Vinkeln på luftströmmarna är vinkelrätt mot varandra och kallas ibland för 
korsströmsvärmeväxlare. Luftflödena som vidrör aldrig samma ytor vilket gör att 
överföringen av föroreningar och smuts är minimal. För att värmeväxlaren ska ha så hög 
verkningsgrad som möjligt ska den vara ren från damm och därför måste till- och frånluften 
filtreras innan värmeåtervinning.  Temperaturverkningsgraden på plattvärmeväxlare brukar 
ligga kring 50 - 60 % 

Vätskekopplad värmeväxlare har två luftbatterier som är sammankopplade med en 
vätskekrets. I det ena batteriet passerar frånluften som värmer upp vätskan som cirkulerar med 
hjälp av en pump mellan batterierna. Den varma vätskan överför sin energi till tilluften som 
passerar det andra batteriet. Eftersom värmen överförs via vätska kan den också användas till 
valfritt system och den kräver inte att till- och frånluftsaggregatet dragna till samma fläktrum. 
Temperaturverkningsgraden är relativt låg, kring 50 %.  
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2.5 Temperaturverkningsgrad 
Temperaturverkningsgraden beskriver en värmeväxlares förmåga att överföra värme. 
Förhållandet mellan den aktuella temperaturändringen och den största tillgängliga 
temperaturskillnaden är vad som definierar verkningsgraden. Temperaturförändringen är 
skillnaden mellan tilluften som kommer utifrån och tilluften in till rummet som har fått 
värmeenergi från frånluften i rummet. Den största temperaturskillnaden är mellan uteluftens 
temperatur och inneluftens temperatur (Warfvinge & Dahlblom, 2014). 

 
𝜂 =  

(Tå − T!"#)
(T!"å$ − T!"#)

∙  
q!"##
q!"å$

 
[1] 

 

Tå är Temperaturen efter återvinning [ᵒC] 

Tute är utetemperaturen [ᵒC] 

Tfrån är frånluftstemperaturen [ᵒC] 

qtill är tilluftsflöde [m3/s] 

qfrån är frånluftsflöde [m3/s] 

2.6 Beräkningar  
Här nedan redovisas teorierna bakom energiöverföringen i byggnader. 

Transmissionsförluster är ofrivilliga värmeförluster och beräknas enligt ekvation nedan 
(Soleimani-Mohseni, et al., 2014). 

 𝑄!"#$%&'%%'($ = 𝑈! ∙ 𝐴!" ∙ 𝑇!" − 𝑇!"   [𝑊] [2] 
 

Um är medelvärdet av U-värdet [W/(m2 · K)] 

Aom är den omslutande arean [m2] 

Tin är temperaturen inomhus [ᵒC] 

Tut är temperaturen utomhus [ᵒC] 
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Ventilationsförluster är förlusterna som den ouppvärmda uteluften skapar och beräknas enligt 
ekvationen nedan (Soleimani-Mohseni, et al., 2014). 

 𝑄!"#$%&'$%(# =  𝜌 ∙ 𝑐! ∙  𝑉  ∙ 𝑇!" − 𝑇!"   [𝑊] [3] 
 

ρ är densiteten på luften [kg/m3] 

Cp är specifik värmekapacitet [J/(kg · K)] 

Tin är temperaturen inomhus [ᵒC] 

Tut är temperaturen utomhus [ᵒC] 

𝑉 är volymflödet på luften [m3/s] 

 

Det förekommer ofrivillig ventilation i en byggnad via det otätheter som finns i byggnaden 
och dessa skapar värmeförluster som kan beräknas enligt ekvationen nedan (Soleimani-
Mohseni, et al., 2014). 

 𝑄!"#$%$&&'%()*$&+*$!) =  𝜌 ∙ 𝑐! ∙  𝑉  ∙ 𝑇!" − 𝑇!"  [𝑊] [4] 
 

ρ är densiteten på luften [kg/m3] 

Cp är specifik värmekapacitet [J/(kg · K)] 

Tin är temperaturen inomhus [ᵒC] 

Tut är Temperaturen utomhus [ᵒC] 

𝑉 är volymflödet på luften [m3/s] 

 

För att beräkna den totala värmeförlusten i byggnaden så adderas 𝑄!"#$%&'%%'($, 𝑄!"#$%&'$%(# 
och 𝑄!"#$%&'$%(# enligt ekvationen nedan (Soleimani-Mohseni, et al., 2014). 

 𝑄!"! =  𝑄!"#$%&'%%'($ +  𝑄!"#$%&'$%(# + 𝑄!"#$%&'$%(#  [𝑊] [5] 
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Effektbalansen är summan av den aktiva värmen som kommer från det befintliga 
värmesystemet i huset och den gratisvärme som byggnaden får av t.ex. solinstrålning, 
personvärme och värme från elektriska apparater (Soleimani-Mohseni, et al., 2014). 

 𝑄!"! =  𝑄! +  𝑄!  [𝑊] [6] 
 

𝑄! är värme från det aktiva värmesystemet [W] 

𝑄! är gratisvärme [W] 

 

Det årliga energibehovet för uppvärmning beräknas enligt ekvationen nedan (Soleimani-
Mohseni, et al., 2014). 

 𝐸!""#ä!"#$#% = 𝐹!"! ∙ 𝐺!  [kWh/år] [7] 
  

𝐹!"! är byggnadens specifika värmeeffektförlust [kW/°C]  

𝐺! är gradtimmar [°Ch] 

För att beräkna det totala energibehovet för byggnaden beräknas det enligt ekvationen nedan 
(Soleimani-Mohseni, et al., 2014). 

 𝐸!"! =  
𝐸!""#ä!"#$%

1000 + 365 ∙ 𝐸!" + 𝐸!! + 𝐸!!"  [kWh/år] [8] 

 

𝐸!" är hushållets elanvändning [kWh/dygn] 

𝐸!! är byggnaden energianvändning för varmvatten [kWh/dygn] 

𝐸!!" är byggnadens energianvändning för fläktar och pumpar [kWh/år] 
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2.7 U-värden 
För att kunna simulera byggnadens energibehov krävs ett U-värde. U-värde är ett mått hur 
mycket energi en viss byggnadsdel isolerar, ett lågt U-värde ger en låg energiförlust. Det 
beräknas enligt ekvation nedan (Sandin, 2014). 

 𝑈 =  
1

1
⍺!"

 +  𝛿
𝜆 +  1⍺!"

 [9] 

 

⍺!" är värmeövergångskoefficient på insidan [W/m2 · K] 

⍺!" är värmeövergångskoefficient på utsidan [W/m2 · K] 

𝛿 är tjockleken för respektive byggnadsdel [m] 

𝜆 är materialets värmeledningstal [W/m · K] 

2.8 Ventilationssystem 
Det finns flera olika typer av ventilationssystem men i Sverige har vi delat in dem i fyra olika 
kategorier självdrag, frånluft, till- och frånluft och värmeväxlad till- och frånluft.  

Självdrag(S) fungerar genom att varm inneluft sugs ut via frånluftsventiler, som ofta är 
placerade i kök och badrum, till ventilationskanaler som transporterar bort den varma luften 
från huset. Detta skapar ett undertryck i byggnaden vilket används till att suga in den nya 
kalla uteluften till huset via otätheter i byggnaden och ibland via spjäll som ofta sitter vid 
fönster. Eftersom det inte krävs några mekaniska delar eller någon fläkt så är det en enkel och 
billig lösning men den fungerar dåligt vid varmare utetemperaturer (Warfvinge & Dahlblom, 
2014).  

Frånluftssystem(F) har samma grund som självdragssystem fast det är en fläkt inkopplad i 
frånluftskanalen som hjälper till att skapa ett stabilare flöde. Detta ger på samma sätt ett 
undertryck i byggnaden vilket gör att frisk uteluft sugs in. För en byggnad med självdrag som 
vill förbättra sin ventilation är det en lätt lösning att byta till ett frånluftssystem (Warfvinge & 
Dahlblom, 2014). 

Till- och frånluftssystem(FT) har fläktar vid både tilluften och frånluften och det gör att 
flödena går att ställa in mer exakt vid t.ex. självdrag. Tilluften tas in via specifika kanaler som 
går via tilluftsfläkten och inte genom otätheter i klimatskalet (Warfvinge & Dahlblom, 2014).  

Värmeväxlad till- och frånluftssystem(FTX) har samma uppbyggnad som ett FT-system fast 
med värmeåtervinning som tar värmen från den varma inneluften och för över den till den 
kallare uteluften som sugs in med hjälp av en värmeväxlare. Återvinningen av värmen gör att 
husets värmebehov från radiatorer och dylikt minskar. Systemet behöver dock kontinuerligt 
underhåll för fläktar och filter för att inte damma igen eftersom då tappar värmeväxlaren sin 
värmeåtervinningsverkningsgrad och systemet får ett ökat energibehov (Warfvinge & 
Dahlblom, 2014).  
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2.9 CAV    
CAV-system(Constant Air Volyme) är en vanlig typ av ventilationssystem i Sverige. 
Systemet använder sig av ett konstant luftflöde för till- och frånluften under drifttiden oavsett 
om rummen står tomma eller hur mycket värme som alstras. Volymen på luftflödet väljs 
enligt Arbetsmiljöverkets hygieniska kvalitetskrav, d.v.s. 7 l/s person plus 0,35 l/s·m2 

(Warfvinge & Dahlblom, 2014).  

2.10 VAV 
VAV-system(Variable Air Volyme) innebär att systemet har ett varierande luftflöde under 
drifttiden. Den använder ett minimum flöde när det inte är någon människobelastning och 
under tiden det är människor i rummet använder systemet ett maxflöde. Rumstemperatur, 
koldioxidhalt och personnärvaro är det olika variabler som reglerar systemet vilket gör att rum 
som står tomma kommer att ventileras minimalt. En närvarogivare indikerar om rummet 
används och ökar ventilationsflödet.  Regleringen av luftflödet sker via motordrivna spjäll 
eller motordrivna tilluftsdon, för att undvika störningar av ventilationen i andra rum så krävs 
tryckgivare och tryckhållande utrustning i kanalsystemet (Warfvinge & Dahlblom, 2014).  

2.11 IDA ICE 
IDA ICE(Indoor Climate and Energy) är ett simuleringsprogram som främst används för att 
bestämma det termiska inomhusklimatet och energiförbrukningen i en byggnad. Programmet 
använder sig av ett helårs dynamisk multizonsimulering som skapar en komplex matematisk 
modell för att räkna ut hur de olika zonerna påverkas av varandra samt hur solinstrålning och 
väder påverkar byggnadens energiprestanda. För energianvändningen och energibalansen tar 
programmet hänsyn till alla de faktorer som har nämnts tidigare i rapporten. Utifrån 
klimatdata från den ort som byggnaden är placerad görs beräkningar mot den valda ortens 
normalårstemperatur och gradtimmar. Solinstrålningen i fastigheten berörs också av 
programmet och är också baserad på var byggnaden står och i vilket väderstreck den är riktad. 
Zonerna som skapas i programmet behandlar information om inställningar för klimatskalets 
U-värde, ventilationsflöde, belysning, elektriskutrustning och gratisvärme utifrån 
personnärvaro. Programmet stöder också BIM-filer och CAD-filer vilket gör det smidigt att 
importera befintliga ritningar och skapa 3D-modeller i programmet (EQUA, 2016).  

Möjligheten att beräkna inomhusklimat och energianvändning gör IDA ICE till ett användbart 
program för energiberäkningarna i denna rapport. Programmet har ett användarvänligt sätt att 
simulera olika energibesparingsåtgärder som på ett okomplicerat sätt går att jämföra för att 
utförligt kunna förstår hur dessa påverkar energianvändningen.  

Beräkningarna i IDA ICE ger dock bara en indikation på den verkliga energianvändningen 
eftersom vissa förenklingar och schablonvärden beroende på tillgången av tekniska uppgifter 
som har används för simuleringarna. Vid simulationer och energiberäkningar i IDA ICE är 
resultatet mer en fingervisning på det verkliga fallet. Vid tillgång av en energimätning från en 
verklig byggnad går det att justera in en energianvändning för de osäkraste faktorerna så som 
ofrivillig ventilation och köldbryggor. Det blir aldrig exakt men så pass nära att det går och 
används för energiberäkningar. 
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2.12 Ekonomi 
För att kunna räkna ut om ventilationseffektiviseringen kommer vara lönsam ekonomiskt 
används en beräkning på avbetalningstiden med hjälp av formeln nedan (Soleimani-Mohseni, 
et al., 2014). 

 
𝑇! =  

− 𝐼𝑛 (1− 𝑟 ∙ 𝐺
𝑎 )

𝐼𝑛(1+ 𝑟)  
[10] 

 

G är grundinvesteringen  

r är Kalkylränta 

a är det årliga intäktöverskottet 

2.13 Termiskt klimat 
Det termiska klimatet är något som uppfattas olika av olika individer och det gör det svårt att 
tillfredsställa allas termiska komfort samtidigt, även om alla har samma aktivitetsnivå och 
klädsel. Det finns sex inneklimatparametrar som beskriver upplevelsen av det termiska 
klimatet. 

1. Klädsel 
2. Aktivitet 
3. Luftens temperatur 
4. Luftens hastighet 
5. Omgivande ytors temperatur 
6. Luftfuktighet 

Det har gjorts studier som visar att av en grupp personer är det minst 5 % av dessa som 
uttrycker ett missnöje med komforten i ett rum, normalt brukar det ligga kring 20 % missnöje. 
Ett rum som upplevs kallt av en individ kan vara passande för en annan, dock är majoriteten 
förnöjda med komforten (Warfvinge & Dahlblom, 2014).  
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2.14 PMV- och PPD-index 
PMV innebär Predicted Mean Vote och det bygger på människors definition av sin upplevelse 
av det termiska klimatet på en 7-gradig skala där +3 upplevs som för varmt, -3 för kallt och 0 
är lagom. Vid intervallet ± 0,5 anses klimatet som neutralt. För olika kombinationer av klädsel 
och aktivitet finns en komforttemperatur där de flesta är nöjda med det termiska klimatet.  

PPD innebär Predicted Percentage of Dissatisfied som anger i procent hur många personer 
som kommer känna missnöje med det termiska klimatet utifrån den 7-gradiga PMV-skalan. 
Relationen PMV- och PPD-index brukar ställas upp i ett diagram där PMV-index ligger i x-
led och PPD-index ligger i y-led (Warfvinge & Dahlblom, 2014). 

2.15 AutoCAD 
AutoCAD är ett CAD-program, vilket betyder Comuter-Aided Drafting. Det används för att 
skapa tekniska ritningar för konstruktion och arkitektur (Autodesk-AutoCAD, 2016). Med 
hjälp av pluginprogrammet MagiCAD går det att arbeta med BIM-filer vilket betyder 
Buliding Information Model, som har för avseende att göra arbetet för t.ex. VVS-projektering 
mer effektivt och produktivt. MagiCAD kan använda sig av verkliga produkter från tillverkare 
i VVS-branschen med rätta dimensioner och möjlighet att göra beräkningar på bl.a. tryckfall, 
ljudnivå och flödesberäkningar under arbetets gång. Detta skapar ett effektivt sätt att 
konstruera VVS-projektering (MagiCAD, 2016).      
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3. Metod 
I detta avsnitt kommer tillvägagångsätt för beräkningar och simuleringar för detta projekt att 
redovisas. Först beskrivs hur inställningarna för IDA ICA är gjorda för att likna den riktiga 
byggnaden och sen hur inställningarna för den styrda ventilationen är utförd.  

3.1 IDA ICE 
Här i det kommande avsnittet kommer det att redovisas hur arbetet i IDA ICE har genomförts 
för simuleringarna av ventilationslösningar. För att kunna skapa ett referenshus så likt 
verkligheten som möjligt har en energibalansberäkning från Umia använts, där inställningarna 
till IDA ICE finns redovisade från deras simulering av fastigheten. Energibalansberäkningen 
åskådliggörs under Bilaga A – Energibalansberäkning från Umia. 

3.1.1	Modell	
För att kunna utföra energiberäkningar på en byggnad krävs att en modell av byggnaden 
skapas i IDA ICE. Utifrån de planritningar och sektionsritningar som erhållits från VVS 
konsulterna Skellefteå har en modell av byggnaden uppförts i 3D. För varje plan har en 
planritning importerats i IDA ICE och därefter delades byggnaden upp i zoner. Varje 
avdelning blev en egen zon, matsal och kontor delades in i varsin zon. Dörrar och fönster 
placerades ut i zonerna utifrån planritningarna och med hjälp av sektionsritningar kunde höjd 
och bredd på fönster och dörrar bestämmas. Byggnaden placeras i rätt väderstreck med hjälp 
av ritningarna för att få så likt verkligheten som möjligt gällande solinstrålning. Figur 3 nedan 
är en 3D-modell av byggnaden från två olika vinklar. 

 

Figur 3. 3D-modell på förskolan Hoppet från två olika vinklar. 
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3.1.2	Zonindata	
För alla zoner som har uppförts finns en rad parametrar som påverkar den interna 
energibelastningen. Utifrån energibalansberäkningen uppförd av Umia har inställningarna för 
luftflöden, ventilationssystem, börvärde för temperaturen och den interna energianvändningen 
justerats in. För uppvärmningen i rummen har ideal heater används och det motsvarar en 
radiator som får sin värme från fjärrvärme. Plan-vy från IDA ICE över plan 1 visas i Figur 4 
nedan. 

 

Figur 4. Plan 1 förskolan Hoppet. 

3.1.3	Interna	energibelastningen	
Den interna energibelastningen i varje zon består av tre parametrar som utgörs av belysning, 
elektrisk utrustning och personbelastning. I energibalansberäkningen finns inte informationen 
om hur mycket energi som går åt till belysning och utrustning utan dessa två parametrar är 
adderade ihop och kallas för verksamhetsenergi. Eftersom det inte finns någon procentsats på 
hur mycket belysning eller elektrisk utrustning som utgörs av verksamhetsenergin så har 
dessa två parametrar inställts på halva värdet av verksamhetsenergin. 
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Inställningarna för personbelastningen i avdelningarna i byggnaden finns bifogad i 
energibalansberäkningen och är 3 st vuxna och 18 st barn per avdelning. De andra zonerna 
som motsvarar resterande ytor i byggnaden har fått sin personbelastning inställd utifrån 
Svebys brukarindata undervisningsbyggnader. Zonen Matplats har inställningen för 
personbelastning bestämts med hjälp av handledaren på VVS-konsulterna Skellefteå utifrån 
Svebys brukarindata undervisningsbyggnader. 

3.1.4	Luftbehandlingsaggregat	
För att justera in luftbehandlingsaggregatet i IDA ICE ändrar man inställningarna på ikonen 
AHU. Det går att importera luftbehandlingsaggregat som finns inlagda i mjukvaran, för det 
aggregat som ska användas till denna byggnad fanns inget inlagt. Då ställdes programmets 
befintliga aggregat in till de tekniska specifikationer som var angivna i 
energibalansberäkningen. Det specifikationer som det berör är fläktens verkningsgrad, 
temperaturverkningsgrad, SPF, luftflödet, ventilationssystem, tillufts temperatur och 
aggregatets verkningsgrad. 

3.1.5	Ventilationsflöden	
För att upprätthålla det krav som ställs av BBR gällande ventilationsflödet i byggnaden följs 
anvisningarna 0,35 l/s∙m2 och 7 l/s per person. De specifika flödena för varje zon ställs in efter 
flödesschemat som VVS-konsulterna Skellefteå har skapat.  

För VAV-styrningen i fastigheten berör bara de zonerna där personbelastningen varierar som 
mest och det är i avdelningarna, matplatsen och kontoret. Det andra zonerna är rum där 
personer inte vistas nog ofta för att det ska vara någon vinning i installationen. VAV-systemet 
arbetar på ett maxflöde, ett minimumflöde eller helt avstängd. Maxflödet är 100 % av 
ventilationssystemet och minimumflödet är på 30 % av det.   

3.1.6	Byggnadens	inställningar	
Inställningarna för byggnadens U-värden och vilken typ av uppvärmning huset ska ha görs 
under fliken Building defaults i IDA ICE. Utifrån de konstruktionsritningar på fastigheten 
som VVS-konsulterna Skellefteå har bidragit med har inställningarna för ytterväggar, tak, 
golv, fönster och dörrar kunnat justeras in för att likna vekligheten. I energibalansberäkningen 
finns det angivet specifika U-värden för varje byggnadsdel i Building defaults. Efter att 
uppbyggnaden av ytterväggar, tak, golv, fönster och dörrar är utförda enligt 
konstruktionsritningen stämde inte U-värdena överens med energibalansberäkningens U-
värden för byggnadens klimatskal. Därför finjusteras konstruktionen så att U-värdena på varje 
byggnadsdel stämmer överens med energibalansberäkningen.  

Under Generator Efficiencies görs inställningarna för värmesystemet och i detta fall är det 
fjärrvärme som uppvärmningen ställs in på. Det finns inget kylsystem i fastigheten därför 
ställs COP-värdet för kylsystemet till 0. 

  



16 
 

3.1.7	Förluster	i	byggnaden	
Med energibalansberäkningen som underlag för inställning av köldbryggor och infiltration i 
programmet IDA ICE har alla köldbryggor ställts in till typical vilket motsvarar ett påslag av 
U-medel med 15 %. Infiltrationen ställs in på flödet 0,8 l/s vid över och under tryckskillnad 
50 Pa på luften. 

3.1.8	Simuleringar	
När alla inställningar och tekniska information om modellen i IDA ICE är inställda efter de 
referenser på byggnaden som har funnits kan den första simuleringen göras. Det finns fyra 
olika typer av simuleringar i programmet, Heating load, Cooling load, Energy och All. I detta 
arbete har bara Energy-simuleringar gjorts eftersom det är där relevanta informationen om 
ventilationen finns. Den första simuleringen som gjordes var för ett CAV-system vilket 
motsvarar det ”verkliga” fallet. Efter den är gjord görs nya inställningar som motsvarar den 
styrda ventilationen och en ny simulering görs. Med hjälp av de resultat som simuleringen gav 
har analyser kunnat göras kring den skillnaden i energianvändning mellan de två 
ventilationssystemen.  

3.2 AutoCAD 
Med stöd av handledare och medarbetare på VVS-Konsulternas kontor i Umeå har det 
utformats ett förslag på hur ventilationsprojekteringen skulle kunna se ut med ett VAV-
system. Original ritningen på ventilationen är utförd i AutoCAD och det programmet har 
också använts vid framtagandet av VAV-systemritningen. Förslaget ska kunna redovisas för 
Umeå kommun som är beställare av projektet förskolan Hoppet. 

Vid planeringen av VAV-systemet har i samarbete med VVS-Konsulterna Skellefteå valet av 
VAV-system bestämts till att använda sig av ett variabelflödesspjäll med tillhörande 
ljuddämpare. För att sätta in ett variabelflödesspjäll så måste den ursprungliga 
ventilationsritningen ritas om så att varje rum som ska ha styrd ventilation får en egen kanal 
in till och från rummet. På var Monteringskraven för donen och ljuddämparna kräver att en 
raksträcka före donen i flödesriktningen med en läng som räknas ut med Formel 11 nedan och 
Figur 5 och Figur 6 illustrerar monteringskravet.  

 𝐿 = 2 · 𝐷   [m] [11] 
 

L är den sträcka som är monteringskravet 

D är diametern på kanalen där spjället ska monteras 
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Figur 5. 1. Är cirkulärt VAV-spjäll REACT. 2. Är fästsvep FSR (Swegon, 2016). 

 

Figur 6. 1. Är cirkulärt VAV-spjäll REACT. 2. Är fästsvep FSR. 3. Ljuddämpare med baffel eller centrumkropp (Swegon, 
2016). 

Med dessa krav har det framtagits ett exempel på hur ventilationsritningen i AutoCAD kan se 
ut med VAV-styrning. Figur 7 är en avgränsning som visar hur originalritningen för en 
avdelning ser ut. De röda kanalerna är tilluftskanaler och de gula kanalerna är 
frånluftskanaler. Figur 8 är ett exempel på samma avdelning som Figur 7 men omritad med 
VAV-styrning.  
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Figur 7. Originalritningen utan VAV-spjäll. De röda kanalerna är tilluft och de gula kanalerna är frånluft. 
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Figur 8. Ventilationsritningen med VAV-spjäll och ljuddämpare. De röda kanalerna är tilluft och de gula kanalerna är 
frånluft. 1. är VAV-spjäll. 2. är ljuddämpare. 

 

3.3 Ekonomi 
För att undersöka om det är ekonomiskt lönsamt att sätta in styrd ventilation behövs det ett 
pris på vad det kostar att installera VAV-spjäll och ljuddämpare jämfört med den planerade 
ventilationen. Efter en diskussion med handledaren på VVS-Konsulterna Skellefteå som har 
bra kontakt med Swegon vilka är återförsäljare av VAV-spjäll har kommit fram till 
prisuppgifter. För att sätta in styrd ventilation kan man räkna med en kostnad på 8 000 kr/rum. 
Det kommer att vara 21 rum som kommer har VAV-spjäll. Det ger en investeringskostnad på 
168 000 kr. I samråd med handledaren har ett elpris antagit på 80 öre/kWh och en ränta på 4 
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%. Fjärrvärmepriset är hämtat från statistik över svenska fjärrvärmepriser (Svenskfjärrvärme , 
2015). Dessa priser kommer att användas i de ekonomiska beräkningarna i detta projekt.    



21 
 

4. Resultat 
I detta kapitel kommer resultaten från simuleringarna som är utförda i IDA ICE att 
presenteras och jämföras. Först kommer husets energianvändning för ett år med 
konstantflödesventilation redovisas och senare kommer husets energianvändning med styrd 
ventilation redovisas.  

4.1 Referenshuset 
Vid simuleringen av referenshuset med en konstant ventilation som går 12 h/dygn, gav det en 
total energiförbrukning över ett års tid på 121 000 kWh/år som visas i Tabell 1 nedan. 
Lightning facility och equipment, tentan är energianvändningen för belysningen och 
elektriskutrustning. HVAC aux är vad pumpen till värmesystemet drar i energi. District 
heating är energianvändningen för värmesystemet i byggnaden. Fläktens energianvändning är 
under fläkt och samma gäller tappvarmvatten. 

Tabell 1. Energianvändningen för byggnaden med konstatflödesventilation. 

Delivered Energy 
Lighting, facility 6 600 kWh/år 
HVAC aux 19,0 kWh/år 
Fläkt 22 600 kWh/år 
District heating 55 200 kWh/år 
Tappvarmvatten 29 500 kWh/år 
Equipment, tenant 6 600 kWh/år 
Total  121 000 kWh/år 
 

4.2 VAV 
I Tabell 2 presenteras energianvändningen för fastigheten under ett års tid när ventilationen 
går med VAV-spjäll, här nedan presenteras resultatet från simuleringen i IDA ICE.  

Tabell 2. Energianvändningen för byggnaden med variabelflödes ventilation. 

Delivered Energy 
Lighting, facility 6 600 kWh/år 
HVAC aux 13,0 kWh/år 
Fläkt 12 800 kWh/år 
District heating 43 500 kWh/år 
Tappvarmvatten 29 500 kWh/år 
Equipment, tenant 6 600 kWh/år 
Total 99 000 kWh/år 
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4.3 Jämförelse 
Här redovisas i Figur 9 visas energianvändningen jämförd mellan CAV och VAV. De blåa 
staplarna beskriver energianvändningen för förskolan Hoppet med konstantflödes ventilation 
och de gröna staplarna beskriver energianvändningen för byggnaden med styrd ventilation. 
Den stora skillnaden mellan de olika simuleringarna är mängden energi huset använder för 
uppvärmning, District Heating och differensen mellan fläktens energianvändning. Belysning, 
elektrisk utrustning och tappvarmvatten bli inte påverkade av ventilationsbytet. HVAC aux får 
en liten besparing på 6 kWh/år vid den andra simuleringen.  

 

 

Figur 9. Jämförelse av energianvändningen mellan CAV och VAV. 

Med alla parametrar inräknade blir den totala energiförbrukningen för byggnaden med 
konstant ventilationsflöde 121 000 kWh/år och med variabelflödes ventilation 99 000 kWh/år. 
Det redovisas i Tabell 3 och Figur 10. Skillnaden i energi mellan de olika 
ventilationssystemen blir 22 000 kWh/år och det är en minskning med 18 % i 
energianvändning.   

Tabell 3. Skillnaden mellan CAV-ventilation och VAV-ventilation med procentskillnad. 

 Totalenergianvändning  
CAV 121 000 kWh/år 
VAV 99 000 kWh/år 
Differens 22 000 kWh/år 
Procentuellskillnad  18,0 % 
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Figur 10. Skillnaden mellan CAV-ventilation och VAV-ventilation. 

Den totala besparingen i energi blev 22 000 kWh/år och den största reduceringen av 
energianvändning är uppvärmningen av byggnaden från fjärrvärme, district heating, på 
11 700 kWh/år. En nästan lika stor minskning är fläktens energianvändning som minskar med 
9 820 kWh/år. HVAC aux minskar med 6,0 kWh/år. Detta presenteras i Tabell 4 nedan.  

Tabell 4. Jämförelse av energianvändning mellan CAV-system och ett VAV-system. 

 Fläkt District 
heating 

HVAC aux  

CAV 22 600 55 200 19,0 kWh/år 
VAV 12 801 43 500 13,0 kWh/år 
Differens 9 820 11 700 6,0 kWh/år 
Procentuellskillnad 43,0 21,0 31,0 % 

 

Från den totala energibesparingen utgör district heating 54 % av besparingen och fläkt 46 %. 
HVAC aux bidrar med en besparing på 0,028 %. Detta kan åskådliggöras i Tabell 5 

Tabell 5. Hur stor del av energibesparingen de olika faktorerna står för. 

 Fläkt District 
heating 

HVAC aux  

Differens (kWh/år) 9 820 11 700 6,0 kWh/år 

Procent av total 
besparing (%) 

46,0 54,0 0,028 % 

 

Minskningen av energianvändningen uppdelat i de olika faktorerna som påverkar besparingen 
mest redovisas i Figur 11 nedan. 
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Figur 11. Jämförelse av energianvändning mellan konstantflödesventilation och styrd ventilation.  

4.4 Ekonomi 
För beräkning av ekonomiska kalkyler har elpriset och fjärrvärmepris varit 0,80 kr/kWh respektive 
0,83 kr/kWh. Räntas som har använts är på 4 %. I Tabell 6 nedan presenteras priset på el, fjärrvärme 
och den ränta som har använts till de ekonomiska kalkyler som har gjorts i denna rapport.  

Tabell 6. Pris för el och fjärrvärme och ränta. 

Elpris 0,80 kr/kWh 
Fjärrvärmepris 0,83 kr/kWh 
Ränta 4 % 

 

Återbetalningstiden för bytet från konstantflödesventilation till variabelflödesventilation blir 
12 år med en investeringskostnad på 168 000 kr. Intäktsöverskottet varje år blir 17 600 kr/år, 
detta presenteras i Tabell 7 nedan. Intäktsöverskottet är beräknat utifrån ekvation 10.   

Tabell 7. Resultat av avbetalningstiden med investeringskostnad, intäktsöverskott och återbetalningstid. 

Investeringskostnad 168 000 kr 
Intäktsöverskott 17 600 kr/år 
Återbetalningstid 12 år 
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5. Diskussion 
Minskningen av energianvändningen för huset med styrd ventilation får energiprestandan går 
ner från 121 000 kWh/år till 99 000 kWh/år, detta ger en besparing på 22 000 kWh/år. Utav 
den energibesparingen utgör fläktens energiförbrukning 46 % och uppvärmningen 54 %. 
Detta kan bero på att med ett konstant ventilationsflöde så ventileras mer uppvärmd 
inomhusluft bort och detta gör att värmesystemet i byggnaden behöver använda mer energi 
för att uppfylla fastighetens krav på inomhusklimat. Fläktens energibesparing beror på att den 
styrda ventilationen går ner på ett minflöde under de tider då det inte är personer i lokalerna. 
Vid simuleringarna kunde man se att bytet av ventilation inte hade någon påverkan på 
belysningen, elektrisk utrustning och tappvarmvatten. 

Personvärmen som alstras i lokalerna är hämtade från Sveby (Sveby, 2015) och är 
schablonvärden för personvärme i undervisningslokaler. Men eftersom det är en förskola som 
projektet berör så kommer mängden personvärme som alstras variera på grund utav att barnen 
som vistas i lokalerna kan ha olika storlek och olika aktivitetsgrad. Detta kan skapa en viss 
felkälla vid simuleringarna. En annan felfaktor kan vara de scheman som har använts till 
personnärvaron, eftersom dessa diskuterades fram i samråd med VVS-Konsulterna Skellefteå 
och kommer inte från en mätning på närvaro. Personnärvaron är en faktor som kan variera 
kraftigt på grund av många faktorer så som sjukdom varierade scheman. Det är något som kan 
påverkar resultaten, eftersom om det är högre närvaro i lokalerna kommer också 
ventilationsbehovet och uppvärmningsbehovet öka. Det i sin tur kommer att göra 
avbetalningstiden längre. Blir närvaron mindre än det som har antagits kommer energibehovet 
minska och med det kommer avbetalningstiden också minska. En mätning på närvaron på en 
förskola under ett års tid skulle varit optimalt för att få en mer exakt simulering av energi, 
men i brist på tid och resurser har detta inte kunnat utföras. 

Priset för fjärrvärmen har tagit från statistik över fjärrvärmekostnader i Sverige 2015. Men det 
verkliga fjärrvärmepriset varierar mycket under året, det är ett dyrare pris på vintern och ett 
billigare pris på sommaren. Eftersom huset inte använder sig av något kylsystem behöver den 
ingen fjärrkyla. Därför sparar det mest energi under vinterhalvåret i och med att huset behöver 
mer energi till uppvärmning. Det är också då fjärrvärmepriset är som dyrast och det kan bidra 
till en ökad besparing jämfört med den beräknade besparing som har utförts i denna rapport.     

Återbetalningstiden för att investera i ett ventilationssystem med VAV-spjäll blir 12 år utifrån 
resultatet i denna rapport. Livslängden på ett ventilationssystem brukar vara 25-30 år, efter 
den tiden bör ventilationsaggregatet bytas ut mot ett nyare aggregat. Det är fortfarande en så 
pass ny teknik att använda sig av styrd ventilation att det är svårt att bestämma en livslängd 
men efter diskussion med handledare på VVS-Konsulterna har vi antagit livslängden till 25-
30 år. I samband med detta byte brukar också en renovering av hela kanalsystemet och 
undertak utföras. Med en återbetalningstid på 12 år som är mindre än halva livslängden är 
investeringen ekonomiskt lönsam. Eftersom efter de 12 år som systemet betalat av sin 
investering sparar Umeå kommun den skillnaden som huset har i energiförbrukning varje år 
tills systemet måste renoveras eller bytas ut.    
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5.1 Slutsatser 
För beställaren som i det här fallet är Umeå kommun så blir det en investering värd att se 
över. Om man tar bort den ekonomiska biten och tänker på miljöaspekten så är alternativet att 
välja styrd ventilation ett steg i rätt riktning, med tanke på de miljömål som Sveriges riksdag 
har satt upp. Skillnaden i energianvändning för huset blir 22 000 kWh/år och den mängden 
energi räcker till att förse ett mindre bostadshus med energi i ett helt år. Eftersom Skellefteå 
Kommun redan har ett miljötänk vid VVS-projektering och använder sig av blandanat styrd 
ventilation i sina byggprojekt kan det vara en idé för Umeå kommun att också göra det. 
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Bilaga A – Energibalansberäkning från Umia 
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