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Sammanfattning 
 
I Sverige står bostads- och servicesektorn för nästan 40 % av den totala 
energianvändningen och därför har många byggnader behov av 
energieffektivisering. Arbetet utgår från Eken, en del av Karlbergsskolan i centrala 
Karlstad, som är en kulturmärkt byggnad från 1890-talet. I byggnaden pågår 
gymnasieutbildning, förskola samt idrottsverksamhet i en gymnastiksal. Byggnaden 
ventileras i dagsläget med konstant luftflödessystem (CAV). 
 
Behovsstyrd ventilation (DCV) innebär att reglera ventilationen efter närvaro och 
behov, genom att upprätthålla en bra luftkvalité och termisk komfort och samtidigt 
effektivisera energiförbrukningen. Syftet med detta arbete var att undersöka hur 
behovsstyrning med IR-sensorer eller CO2-sensorer kan påverka 
energiförbrukningen och driftkostnader av Ekens ventilationssystem, samt 
undersöka hur innetemperaturen påverkas vid CO2-reglering jämfört med befintligt 
driftfall. Målet var att beräkna årliga energibesparingar (MWh/år) och 
investeringsutrymme (kr) till utgifter som uppkommer vid ombyggnation av dagens 
CAV-system. Ett ytterligare mål var att beräkna innetemperatur vid olika fall då 
förutsättningar som rumsplacering, solinstrålning, utetemperatur och intern 
personbelastning varieras och beroende på CO2-reglerat eller konstant luftflöde. 
Energibesparingar avseende energi till fläktar och värmebatterier, beräknades i Excel 
baserat på olika luftflöden beroende på personbelastning. Investeringsutrymmet 
beräknades utifrån årliga besparingar av driftkostnader. Innetemperaturer 
beräknades i en dynamisk simuleringsmodell för tre dygn och tre rum med olika 
förutsättningar. 
 
Energibesparingar för IR- och CO2-reglering av ventilationssystemet resulterade i 53 
MWh/år (-44 %) respektive 77 MWh/år (-64 %) jämfört med befintligt CAV-system. 
Efter 15 år bidrog IR- och CO2-reglering till besparingar på ca 520 kkr (IR) 
respektive 750 kkr (CO2). Skillnaden på innetemperaturen vid behovsstyrt flöde 
jämfört med konstant luftflöde var lägre än en grad i majoriteten av fallen. Den 
största skillnaden på 2,7 °C uppstod en solig dag för ett rum med fönster mot sydost. 
 
Behovsstyrning är uppenbart fördelaktigt för byggnaden ur energi- och 
miljöperspektiv. Investeringskostnaden för de två olika metoderna är troligtvis 
ungefär lika stora och hur ekonomiskt lönsam investeringen är beror på 
återbetalningstiden. Luftflödesreglering leder inte till några större problem för 
rumstemperaturen och i annat fall borde temperaturproblem kunna åtgärdas genom 
solavskärmning eller temporärt ökat ventilationsflöde.  



 

 

Abstract 
 
In Sweden, the housing and services sector accounts for close to 40 % of the total 
energy use, hence why many buildings require energy efficiency. This study is based 
on the Eken building, which is a historical building from the 1890s, a part of 
Karlbergsskolan in central Karlstad. The building operates with a secondary 
education, preschool and a gymnasium. It is currently ventilated by a constant air 
volume-system (CAV). 
 
Demand controlled ventilation (DCV) involves controlling the ventilation according 
to occupancy and requirement, by maintaining acceptable indoor air quality and 
thermal comfort, while simultaneously decreasing the energy consumption. The 
purpose of this study was to investigate how demand-controlled ventilation can 
improve energy efficiency and operating costs of the ventilation system in Eken, 
using either IR- or CO2-sensors, as well as investigating how indoor temperature is 
affected by reduced air flow due to CO2-controlled ventilation. The goal was to 
calculate the annual energy savings (MWh/year) and anticipate the investment range 
(SEK) for expenses incurred in rebuilding the current CAV-system. An additional 
goal was to calculate indoor temperature due to CO2-controlled airflow or constant 
airflow (CAV) under different circumstances. We did this by varying conditions 
such as location, solar radiation, outdoor temperature and occupancy. Energy savings 
for fans and heaters were calculated in Excel, based on different airflows depending 
on occupancy. The investment range was calculated on the basis of annual savings 
of operating costs. Indoor temperatures were calculated with a dynamic simulation 
model for three days, in three rooms, with different conditions. 
 
Energy savings for an IR- or CO2-controlled ventilation system resulted in 53 
MWh/year (- 44 %) and 77 MWh/year (-64 %) respectively compared to consisting 
CAV-system. After 15 years, IR- and CO2-regulation contributed to savings of about 
520 kkr (IR) and 750 kkr (CO2). The difference of indoor temperature during the 
demand-controlled flow rate in comparison to constant airflow, was less than one 
degree in the majority of cases. The biggest difference of 2,7 °C occurred on a sunny 
day in a room with windows facing southeast. 
 
Demand-controlled ventilation is clearly beneficial from an energy- and 
environmental perspective. The investment cost of the two different methods is 
probably about the same range and the economic profit depends on the payback 
period. Airflow regulation does not lead to any major temperature problems, 
however if there are any problems they may be addressed by solar shielding or 
temporarily increased air flow rate. 
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Nomenklatur 
 
Definition   Variabel  Enhet 
Area   A  m2 

Densitet   ρ  kg/m3 
Driftandel   αdrift 
Driftkostnad   Y  kr/år 
Effektfaktor   φ   
Effekt   P  W 
Energi   E  kWh 
Gradtimmar   Gt  °Ch 
Luftflöde   q  m3/s eller l/s 
Massa   m  kg 
Personantal   X   
Pris för el eller värme  C  kr/kWh 
Solintensitet   G  m2 
Specifik värmekapacitet  cp  J/ (kg, °C) 
Spänning   U  V, Volt 
Ström   I  A, Ampere 
Temperatur   T  °C 
Tid   Δt  h 
Tjocklek   L  m 
Transmittans   g   
Tryckfall   ΔP  Pa, Pascal 
Verkningsgrad  η   
Volym   V  m3 
Värmeledningsförmåga  l  W/ (m, K) 
Värmemotstånd  R  (m2, K) /W 
Värmetransport  Q̇  W 
 
  



 

 

Förkortningar 
 
Constant Air Volume   CAV 
Demand Controlled Ventilation  DCV 
Demand Controlled Displacement Ventilation DCDV 
Fläkt frånluft    FA 
Fläkt tilluft    TA 
Heating, ventilation, air conditioning  HVAC 
Lifecycle cost   LCC 
Luftbehandlingsaggregat   TAFA 
Obligatorisk ventilationskontroll  OVK 
Variable Air Volume   VAV 
Parts per million   ppm 
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1 Introduktion 
 
1.1 Energieffektivisering av kulturmärkt byggnad 
 

 
Figur 1. Eget foto av byggnaden Eken 
 
Arbetet utgår ifrån byggnaden Eken som är en del av Karlbergsskolan belägen i 
centrala Karlstad, uppbyggd på 1890-talet och är kulturmärkt. Byggnaden består av 
fyra våningar plus en vindsvåning och på samtliga plan bedrivs olika verksamheter. 
På bottenplan i södra delen bedrivs Slussvaktens förskola och i norra delen finns det 
en gymnastiksal samt en utbyggd styrketräningslokal. På våning två, tre och fyra 
pågår gymnasieutbildning av Tingvallagymnasiet. Fastigheten presenterades av 
Karlstad kommuns Teknik- och fastighetsförvaltning, för undersökning av vilka 
möjligheter till energieffektivisering som finns i byggnaden, med hänsyn till dess 
kulturmärkning. 
 
Energianvändning påverkar miljön mer eller mindre inom olika områden, men 
konsekvenserna är globala och kan sammanfattas av utsläpp som påverkar klimatet, 
människors hälsa och försurar skog och mark (Naturvårdsverket 2017). För att få 
bukt med problemen krävs det därför att den totala energianvändningen minskar. 
Teknikskifte, effektiviseringar och minskad användning är tre generella strategier 
för att minska energianvändningen och ansvaret ligger följaktligen inom alla 
vederbörande områden som utvinning, omvandling, distribution samt användning 
(Dahlin 2014; Naturvårdsverket 2017). Vanligtvis delas energianvändningen upp i 
tre sektorer: industri, transport samt bostad och service och i Sverige står bostads- 
och servicesektorn för nära 40 % av den totala energianvändningen. Hälften av 
energianvändningen inom bostads- och servicesektorn går till uppvärmning och 
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varmvatten i hushåll och lokalbyggnader (ET 2017:12). Flera faktorer påverkar hur 
mycket energi som förbrukas i en byggnad, så som fysiska egenskaper (geografisk 
placering och byggnadstyp), styr- och reglersystem (HVAC-system, extraproduktion 
av el och varmvatten), väder samt personliga beteenden och aktiviteter inomhus 
(Lachhab m.fl. 2015). Beroende på en byggnads befintliga förutsättningar är vissa 
åtgärder för att öka energiprestandan mer lämpliga än andra och därför är det viktigt 
att utgå från den enskilda byggnadens behov och krav. 
 
Många äldre byggnader kräver mycket energi på grund av att de ofta har relativt stora 
värmeförluster genom klimatskalet. Enligt Energistatistiken står byggnader uppförda 
före 1941 för en fjärdedel av den totala energianvändningen (Energimyndigheten 
2014). Vanliga effektiva åtgärder för att minska transmissionsförluster genom 
väggar, golv och tak är tilläggsisolering, minimering av köldbryggor och byte till 
fönster med lägre U-värde. Samtidigt har många av dessa byggnader ett kulturvärde 
vilket innebär bevarandekrav som begränsar möjligheterna för 
energieffektiviserande åtgärder. I de fallen är det därför viktigt att utveckla och 
tillämpa åtgärder som inte gör stora förändringar utseendemässigt eller förvanskar 
dess kulturvärde. 
 
Värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem är de mest energikrävande 
enheterna i en byggnad. Utveckling av regler- och styrfunktioner hos värme- och 
ventilationssystem är därför en åtgärd som kan utgöra en stor skillnad för 
byggnadens energiprestanda. Reglertekniska åtgärder hindras inte heller av en 
kulturmärkning, eftersom att byggnadens utformning och utseende knappast 
förvanskas eller påverkas på samma sätt som vid renovering av klimatskalet. Av 
hälsoskäl finns det alltid krav på inomhusmiljön enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2009:2) på bland annat temperatur, luftkvalité och luftfuktighet. 
Därför regleras oftast värme- och ventilationssystem för att i första hand uppfylla 
sådana krav genom enkla styr- och reglermetoder. För ventilationssystem med 
konstant luftflöde (CAV-system) ska luftflödet dimensioneras för att uppnå 
maximala ventilationsbehov, vilket innebär att byggnaden med stor sannolikhet 
överventileras. Överventilering kräver extra mycket energi på grund av att 
komponenter i luftbehandlingsaggregaten kräver mer energi till behandling och 
transportering av luften, men också en större värmeförlust tillsammans med 
frånluftsflödet. 
 
 
1.1.1 Behovsstyrning av ventilationssystem 
 
Behovsstyrd ventilation (DCV) innebär att reglera ventilationen efter närvaro och 
behov, i avsikt att upprätthålla en bra luftkvalité och termisk komfort samtidigt som 
energiförbrukningen effektiviseras. CO2-koncentration, temperatur och luftfuktighet 
är tre vanliga parametrar att reglera ventilationsluften efter (Hesaraki & Holmberg 
2015). Med hjälp av givare placerade i lokal eller frånluftskanal kontrolleras 
parametrarna till att vistas inom godkända gränsvärden, genom att behandla tilluften 
i ett luftbehandlingsaggregat och variera luftflödet. En förutsättning för 
luftflödesreglering är att byggnaden har ett variabelt luftflödessystem (VAV). 
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Luftflödet kan varieras på olika sätt men de två vanligaste metoderna är 
spjällreglering och varvtalsreglering, se figur 2.  
 
Vid spjällreglering varieras luftflödet genom att strypa flödet med ett spjäll i 
kanalsystemet medan fläkteffekten är konstant. Varvtalsreglering innebär att variera 
flödet genom att förändra fläktmotorns varvtal, vilket utgörs med hjälp av en 
frekvensomriktare. Varvtalsreglering är mer energieffektiv än spjällreglering, på 
grund av att arbetspunkten behålls på relativt höga verkningsgrader när varvtalet 
ändras. Det mest energieffektiva scenariot är om fläktens arbetspunkt håller sig på 
samma optimala verkningsgrad när varvtalet ändras. Konstant tryckhållning är en 
enklare reglermetod, som innebär att med hjälp av en tryckgivare reglera fläkten till 
att bevara samma tryckuppsättning oavsett varvtal (Warfvinge & Dahlblom 2010). 
 

 
Figur 2. Reglermetoder för att variera luftflöde. Varvtalsreglering visas till vänster, där 
fläktkurvan ändras. Spjällstrypreglering visas till höger där systemkurvan ändras. 
 
Sensorer används för att mäta av närvaron i lokalen. Med hjälp av CO2-givare är 
koldioxidhalten i ett rum är lätt att mäta och kan indikera på andra föroreningar och 
lukter som människor avger, eftersom att de varierar i samma takt. Ett vanligt 
gränsvärde för koldioxidhalten är 1000 ppm då luktintensiteten brukar bedömas vara 
obehaglig (Warfvinge och Dahlblom 2010), men eftersom koldioxid inte är farlig 
vid den nivån är det enligt AFS acceptabelt om koncentrationen överskrids kortare 
perioder. En IR-sensor utnyttjar infraröd strålning för att signalera om det finns 
personnärvaro i lokalen eller inte och eftersom att den är binär kan den inte avläsa 
antalet personer. Vid utnyttjande av IR-sensorer i ventilationssammanhang kan 
ventilationen därför endast regleras mellan ett max- och ett min-flöde (Mysen m.fl. 
2005). IR-sensorn signalerar till systemets DUC och spjäll eller don när det vistas 
någon i lokalen och då regleras ventilationsflödet till max. När lokalen sedan utryms 
slutar IR-sensorn signalera personnärvaro och då sänks ventilationsflödet återigen 
till en min-flöde. 
 
Många tidigare studier visar på att relativt stora energibesparingar kan uppnås vid 
byte från CAV-system till behovsstyrd ventilation, främst till följd av minskad 
elenergi till fläktar (Actacir m.fl. 2006). För allmänna byggnader som skolor där 
personbelastningen varierar mycket är potentialen för effektivisering ännu större. 
 
I en norsk studie undersöktes utnyttjandet av klassrum i 81 skolor med konstanta 
luftflöden och beräkningar visar på att CO2-styrd och IR-styrd ventilation kunde 
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spara upp till 62 % respektive 49 % energi jämfört med energibehovet hos ett CAV-
system. Undersökningen visade dessutom att lokaler endast utnyttjades 4 h/dag 
medan drifttiden av ventilationen var 10 h/dag samt att personbelastningen var 0,37 
personer/m2 istället för teoretiskt beräknat 0,5 personer/m2. (Mysen m.fl. 2005) 
 
Wachenfeldt m.fl. (2017) undersökte hur två skolor med befintliga CO2-styrda 
DCDV-system sparade energi jämfört med traditionella CAV-system genom en 
dynamisk simuleringsmodell. Resultatet visade på att elenergi till fläktar med 
behovsstyrning var 87 % lägre än vid driftfall med konstant luftflöde, under en 
”vanlig” skolvecka. 

 
En dansk fallstudie analyserade med hjälp av simuleringsverktyg olika 
kombinationer av åtgärder på två olika skolor med CAV-system. Beräkningar visade 
på att byte till CO2-styrd ventilation i kombination med energieffektivare 
ventilationskomponenter samt LED-belysning skulle bidra till ca 30 % 
energibesparingar. Återbetalningstiden för samtliga åtgärder beräknades till tre år. 
(Jradi m.fl. 2017) 
 
Aktacir m.fl. (2006) jämförde livscykelkostnad (LCC) mellan ett CAV-system och 
VAV-system för åtta olika fall och studiens resultat visade på att LCC för VAV i 
slutändan alltid är lägre än LCC för CAV. Däremot har antalet drifttimmar per dygn 
en stor betydelse för återbetalningstiden av den extra investeringskostnaden som 
tillkommer för ett VAV-system jämfört med CAV-system. Återbetalningstiden var 
4 år för ett ventilationssystem i drift 16 h/dygn och 10 år för ett system i drift 9 
h/dygn. Om ett ventilationssystem planeras ha korta drifttider är det därför inte 
uppenbart att ett VAV-system är lönsammare än ett CAV-system. 
 
 
1.1.2 Styr- och reglerteknik 
 
Reglerteknik som On/Off-, P- och PI-reglering är vanligt förekommande på grund 
av att de är enkla och okomplicerade metoder och har relativt låga 
investeringskostnader. On/Off-reglering har endast två lägen att växla mellan, ett 
max-läge eller ett nolläge. Metoden orsakar dessvärre lätt svängningar i systemet och 
är inte särskilt noggrann och anpassningsbar för långsamma dynamiska processer. 
Om växlingar sker ofta ger reglermetoden dessutom upphov till mekaniskt slitage 
(Thomas 1991). Principen för On/Off-reglering redovisas i figur 3. P- och PI-
reglering är en typ av flerstegsreglering, vilket innebär att regleringen baseras 
proportionellt på avvikelser som uppstår i systemet, alltså skillnaden mellan aktuellt 
värde och önskat bör-värde hos den styrande parametern. P- och PI-reglering 
fungerar relativt bra för reglering av långsamma dynamiska processer, som t.ex. 
innetemperatur i en byggnad (Behrooz m.fl. 2018). 
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Figur 3. On/Off-reglering. 
 
Flera studier belyser olämpligheten av att enbart använda CO2-koncentration som en 
styrande faktor, eftersom att den inte adekvat avspeglar andra föroreningar eller 
parametrar som också påverkar luftkvalitén. Om ventilation endast styrs efter CO2-
koncentration finns till exempel en risk att rumstemperaturen överskrider 
gränsvärden för termisk komfort. Wang m.fl. (2018) anser i sin studie att CO2-
koncentrationen inte avspeglar den verkliga personnärvaron korrekt och att 
koncentrationsförändringen sker så pass långsamt att konsekvensen då istället blir 
överventilation. Där undersöktes istället möjligheten att utnyttja WiFi-sonder genom 
att mäta nätverksförfrågningar och svar, som indikering på närvaro i olika zoner. 
Resultatet visade på 44–55 % energibesparingar jämfört med ett CAV-system. 
 
Komplexiteten av ett reglersystem ökar avsevärt om det finns fler styrande 
parametrar än endast en, särskilt om det finns flera lokaler med olika 
ventilationsbehov. Wei m.fl. (2015) förklarar i sin studie att komplexiteten har en 
avgörande betydelse när ett reglersystem för HVAC-system lämpar sig i praktiken 
eller inte. Ett komplext reglersystem kan resultera i energieffektivare drift, men 
däremot höga investerings- och underhållskostnader. 
 
 
1.2 Byggnaden Eken 
 
Eken har behov av att energieffektiviseras, både genom renoveringsåtgärder på 
klimatskal och reglering av ventilationssystem. I dagsläget saknas bland annat 
takisolering i byggnaden vilket utgör en potentiell förbättringsåtgärd. Byggnaden är 
däremot kulturmärkt, vilket innebär bevarandekrav som begränsar möjligheterna för 
energieffektiviserande renoveringsåtgärder. Med tanke på byggnadens olika 
verksamheter finns det en hög variation av ventilationsbehov och därför är 
behovsstyrning en lämplig åtgärd. 
 
I dagsläget försörjs byggnaden med fjärrvärme från av Karlstads Energi och 
ventileras med ett tidsstyrt CAV-system. Två större luftbehandlingsaggregat som 
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installerades år 1996, TAFA-10 och TAFA-11, ventilerar tillsammans nästan hela 
byggnaden. Därtill finns även två rumsaggregat, ett med IR-styrning som är placerat 
i en styrketräningslokal på första plan och ett annat som är placerat i ett klassrum på 
våning fyra. Dessa rum betecknas som 122 respektive 420 i Bilaga 1. 
 
TAFA-10 betjänar samtliga utbildningslokaler, lärarrum och grupprum samt 
förskolan med ventilation. Aggregatet består av en radialfläkt för tilluft och en för 
frånluft, en roterande värmeväxlare samt ett värmebatteri. Ventilationssystemet är 
försett med tryckgivare och frekvensomriktare och har därför möjlighet att 
varvtalsregleras. Dessutom finns en CO2-givare vid frånluftskanalen precis innan 
aggregatet, men som inte utnyttjas under drift. TAFA-11 betjänar gymnastiksalen, 
omklädningsrum och uppehållsrum med ventilation samt ytterligare några lokaler 
med frånluft. Aggregatet är uppbyggt likadant som TAFA-10. Systemet har däremot 
ingen tryckstyrning eller frekvensomriktare. Under kvällar och helger när 
ventilationssystemet vanligtvis inte är i drift kan det startas från gymnastiksalen med 
en timerknapp. 
 
Eftersom att byggnaden i dagsläget har ett CAV-system innebär det att vissa 
funktioner och komponenter skulle behöva implementeras, för att skapa ett VAV-
system vilket är en förutsättning för luftflödesreglering. TAFA-11 skulle behöva 
förses med två frekvensomriktare och två tryckgivare (en till varje fläkt). I båda 
systemen finns behov av reglerspjäll för automatisk luftflödesreglering. Antalet 
reglerspjäll beror på antalet zoner i byggnaden som kan förses med behovsstyrd 
ventilation. I figur 4 och 5 ges exempel på hur byggnadens kanalsystem kan delas 
upp i olika zoner – beroende på hur tilluft, frånluft och överluft förhåller sig till 
varandra. För de rummen med IR- eller CO2-givare installeras ett spjäll i varje 
tilluftskanal. Om ett rum även har frånluft monteras dessutom ett reglerspjäll i 
frånluftskanalen. För lokaler med endast frånluft (dvs. utan behovsstyrd tilluft) 
regleras lämpligen ett summerat frånluftsflöde från fler lokaler med ett gemensamt 
reglerspjäll. I figur 4 exemplifieras båda varianterna. För rum med överluft är 
avsikten att den förorenade luften ska transporteras ut genom överluften till ett annat 
utrymme med frånluftsdon. Detta åskådliggörs i figur 5, där förorenad luft från totalt 
fyra klassrum samt korridorsutrymme ventileras med ett gemensamt frånluftsdon. 
Dessa principer användes för kvantifiering av zoner och antal reglerspjäll för 
byggnadens samtliga fyra plan. Totalt skulle reglering av ventilationsflödet omfattas 
av 35 zoner med tilluft för TAFA-10 och 4 zoner för TAFA-11. 39 stycken givare 
och ca 59 stycken reglerspjäll (39 stycken för tilluft och 20 stycken för frånluft) krävs 
för att reglera ventilationen till samtliga zoner. 
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Figur 4. Exempel på utplacering av reglerspjäll. Kryssmarkeringar motsvarar spjäll, gröna 
och röda linjer markerar tillufts- respektive frånluftskanaler. 
 

  
Figur 5. Exempel på utplacering av reglerspjäll. Kryssmarkeringar motsvarar spjäll, gröna 
och röda linjer markerar tillufts- respektive frånluftskanaler. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur behovsstyrning med IR-sensorer eller CO2-
sensorer kan påverka energiförbrukningen och driftkostnader av Ekens 
ventilationssystem, samt utreda utrymme för de utgifter som en ombyggnation av 
ventilationssystemet skulle kräva. Dessutom är syftet med arbetet att analysera hur 
rumstemperaturen påverkas vid CO2-reglering jämfört med befintligt driftfall. 
 
 
1.4 Mål 
 
Målen med arbetet delas upp i följande tre delar; 

× Beräkna årliga energibesparingar (kWh/år) som kan uppnås om Ekens 
ventilationssystem regleras utifrån två olika metoder: 
1. Närvarostyrning med IR-sensorer 
2. Närvarostyrning med CO2-sensorer 

× Beräkna årlig ekonomisk besparing (kr/år) av driftkostnader och 
investeringsutrymme (kr). 

× Beräkna rumstemperaturer vid olika fall då förutsättningar som 
rumsplacering, solinstrålning, utetemperatur och intern personbelastning 
varieras och beroende på CO2-reglering eller CAV-drift. 

 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Arbetet begränsar undersökningen av behovsstyrning till byggnadens 
ventilationssystem och utesluter således övriga energikrävande system som värme 
och belysning. 
 
Lokal 122 och 420 med enskilda rumsaggregat betraktas som avskilda system och 
utesluts därför ur arbetet.  
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2 Metod 
 
Metoden för att undersöka åtgärderna för behovsstyrning delades upp i fyra delar. 
Först samlades information om byggnadens ventilationssystem och de pågående 
verksamheterna i byggnaden. Därefter gjordes beräkningar av de olika driftfallen 
som svarar på målet om årligt energibehov till luftbehandlingsaggregaten. Sedan 
genomfördes ekonomiska beräkningar som bemöter målet om åtgärdernas 
investeringsutrymme. 
 
Undersökning av hur rumstemperaturen påverkas vid CO2-reglerat ventilationsflöde 
jämfört med befintligt CAV-system baserades på en dynamisk simuleringsmodell. 
Innetemperaturen stod som funktion av ett antal olika värmetransporter till och från 
rummet. För variation i simuleringar valdes tre rum med olika placeringar och 
byggnadstekniska egenskaper och tre dygn med skilda väderförhållanden. 
 
 
2.1 Information och indata 
 
Information om byggnaden och pågående verksamheter var grundläggande för att 
beräkningar skulle utgå ifrån rätt förutsättningar och behov. Under arbetet fanns 
ventilationsritningar, OVK-besiktningar, driftkort och fläktdiagram att tillgå. 
 
Ventilationsritningar från år 1994 gav information om utformning av kanalsystemet 
med till och frånluftsdon. Dessutom gav de information om placering och 
dimensioner av byggnadens lokaler. I figur 6 redovisas ritning över plan 3 och 
rumsuppdelningen ser liknande ut på resterande plan, förutom markplan där de tre 
norra rummen (till höger) motsvaras av gymnastiksalen. Samtliga 
ventilationsritningar bifogas som bilaga 1. 
 

Figur 6. Ventilationsritning över plan 3. Nordlig riktning åt höger. 
 
OVK-besiktningar från år 2015 gav information om uppmätt samt projekterat 
luftflöde för varje rum med till- och frånluft och bifogas som bilaga 2 och 3. 
 



 

 10 

Driftkortet gav överblick över luftbehandlingsaggregatens komponenter med 
regleringsfunktioner och i figur 7 visas konstruktionen av TAFA-10. TAFA-11 har 
liknande sammansättning men saknar tryckgivare och frekvensomriktare. 
 

 
Figur 7. Konstruktion av luftbehandlingsaggregat TAFA-10. 
 
Byggnaden besöktes på plats totalt två gånger. Första gången gjordes en 
rundvandring för att skapa en uppfattning om byggnadens utformning. Under andra 
besöket undersöktes luftbehandlingsaggregaten för att erhålla information om 
komponenternas energitekniska egenskaper. Beteckningar över byggnadens lokaler 
kontrollerades i förhållande till ritningar, OVK-besiktningar och skolscheman. 
 
Hur verksamheter utnyttjar lokalerna har betydelse för behovet av ventilation och 
storleken på luftflödet. Hur lång tid som spenderas och antalet personer som vistas 
i lokalerna är därför relevant indata för beräkningar av energibehov. 
 
För gymnasieverksamheten sammanställdes en lista över antalet personer som 
vanligtvis deltar under lektioner i de olika klassrummen. Schemat redovisas i tabell 
1. 
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Tabell 1. Schema över utnyttjande av lokaler som försörjs med tilluft från TAFA-10. X=antal 
personer. 

Schema över lokaler 
Veckodag måndag tisdag onsdag torsdag fredag 

Lokal Tid X Tid X Tid X Tid X Tid X 

140 & 141 06.30-18.00 31a 06.30-18.00 31a 06.30-18.00 31a 06.30-18.00 31a 06.30-18.00 31a 
221 08.10-09.40 12 08.10-09.40 13 10.00–11.30 13 08.10-09.40 17 10.00–11.30 13 
 

10.00–11.30 12 13.45–14.45 17 12.10–14.10 17 10.00–11.30 17 12.10–13.40 12  
12.10–13.40 12 

    
12.10–15.00 13 

  

222 08.10-09.40 6 08.10-09.40 6 08.10-09.40 17 08.10-09.40 17 10.00–11.30 6  
10.00–11.30 17 10.00–11.30 17 10.00–11.30 17 12.10–14.10 6 12.10–13.40 13  
12.10–13.40 17 12.10–13.40 17 14.00–16.00 6 

    

219 07.30-08.30 5 07.30-08.30 5 07.30-08.30 5 07.30-08.30 5 07.30-08.30 5 
 16.00–17.00 5 16.00–17.00 5 16.00–17.00 5 16.00–17.00 5 16.00–17.00 5 
218b 08.10-09.40 13 08.10-10.00 13 08.10-09.40 16 08.10-09.40 16 08.15-12.00 19  

10.00–11.30 17 10.00–11.00 15 09.45-12.45 18 09.45-12.00 21 
  

 
12.10–13.40 16 14.00–15.30 15 

  
12.10–14.40 13 

  
       

15.15–17.00 15 
  

217 08.00-10.00 5 08.00-10.00 5 08.00-10.00 5 08.00-10.00 5 08.00-10.00 5 

 11.00–13.00 5 11.00–13.00 5 11.00–13.00 5 11.00–13.00 5 11.00–13.00 5 

 14.00–16.00 5 14.00–16.00 5 14.00–16.00 5 14.00–16.00 5 14.00–16.00 5 
215 09.00-12.00 25 08.30-12.00 25 10.15–12.30 25 08.30-12.00 25 08.30-16.00 25  

13.00–16.00 25 13.00–16.30 25 13.00–16.00 25 13.00–16.00 25 
  

214 b 08.00-10.00 6 08.00-10.00 6 08.00-10.00 6 08.00-10.00 6 08.00-10.00 6 
 14.00–16.00 6 14.00–16.00 6 14.00–16.00 6 14.00–16.00 6 14.00–16.00 6 
213 07.30-08.30 1 07.30-08.30 1 07.30-08.30 1 07.30-08.30 1 07.30-08.30 1 
 16.00–17.00 1 16.00–17.00 1 16.00–17.00 1 16.00–17.00 1 16.00–17.00 1 
212 07.30-08.30 1 07.30-08.30 1 07.30-08.30 1 07.30-08.30 1 07.30-08.30 1 
 16.00–17.00 1 16.00–17.00 1 16.00–17.00 1 16.00–17.00 1 16.00–17.00 1 
210 08.10-09.40 13 08.15-12.00 19 08.15-12.00 20 08.15-09.45 20 08.15-12.00 20  

12.15–16.00 20 
  

12.10–13.40 17 10.00–11.30 17 12.15–15.00 20 
       

12.10–13.40 17 
  

209 08.15-12.00 20 08.15-12.00 20 08.15-10.30 20 08.15-12.00 20 08.15-12.00 20  
12.15–16.00 20 12.15–16.00 20 10.45–13.00 20 12.15–16.00 18 

  
     

13.00–15.00 15 
    

208 08.15-12.00 20 08.15-12.00 20 08.15-10.30 19 08.15-12.00 20 08.15-12.00 20 
 

12.15–16.00 20 12.15–16.00 20 10.45–13.00 20 12.15–16.00 20 
  

322 08.15-12.00 13 08.15-12.00 16 08.15-10.30 13 08.15-12.00 13 08.15-12.00 16  
12.15–16.00 16 12.15–16.00 13 10.45–13.00 13 12.15–16.00 13 

  

323 08.15-12.00 13 08.15-12.00 16 08.15-10.30 16 08.15-12.00 16 08.15-12.00 16 
 

12.15–16.00 16 12.15–16.00 13 10.45–13.00 10 12.15–16.00 18 12.15–16.00 10 
324 b 07.30-08.30 3 07.30-08.30 3 07.30-08.30 3 07.30-08.30 3 07.30-80.30 3  

16.00–17.00 3 16.00–17.00 3 16.00–17.00 3 16.00–17.00 3 16.00–17.00 3 
319 08.15-12.00 17 08.15-12.00 22 08.15-10.30 17 08.15-12.00 13 08.15-12.00 22  

12.15–16.00 22 12.15–16.00 17 10.45–13.00 22 12.15–16.00 22 12.15–16.00 13 
317 08.00-09.00 2 08.00-09.00 2 08.00-09.00 2 08.00-09.00 2 08.00-09.00 2 
 15.00–16.00 2 15.00–16.00 2 15.00–16.00 2 15.00–16.00 2 15.00–16.00 2 
315 08.10-09.40 20 12.10–13.40 20 08.10-09.40 7 08.10-09.40 20 08.10-09.40 7  

10.00–11.30 20 14.00–15.30 7 10.00–11.30 20 10.00–11.30 20 10.00–11.30 11  
12.10–13.40 20 15.45–17.15 11 12.10–13.40 20 12.10–13.40 7 12.10–13.40 20 
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14.00–15.30 11 17.30–20.30 20 14.00–15.30 20 14.00–15.30 11 

  
 

15.45–17.15 7 
        

314 b 09.00-09.20 8 09.00-09.20 8 09.00-09.20 8 09.00-09.20 8 09.00-09.20 8 
 11.30-12.30 8 11.30-12.30 8 11.30-12.30 8 11.30-12.30 8 11.30-12.30 8 
 14.00-14.20 8 14.00-14.20 8 14.00-14.20 8 14.00-14.20 8 14.00-14.20 8 
312 b 09.00-09.20 8 09.00-09.20 8 09.00-09.20 8 09.00-09.20 8 09.00-09.20 8 
 11.30-12.30 8 11.30-12.30 8 11.30-12.30 8 11.30-12.30 8 11.30-12.30 8 
 14.00-14.20 8 14.00-14.20 8 14.00-14.20 8 14.00-14.20 8 14.00-14.20 8 
310 08.15-12.00 10 08.15-12.00 18 08.15-10.30 13 08.15-12.00 10 08.15-12.00 18  

12.15-16.00 18 12.15-16.00 10 10.45-13.00 18 12.15-16.00 18 12.15-16.00 10 
309 08.15-12.00 16 08.15-12.00 4 08.15-10.30 16 08.15-12.00 20 08.15-12.00 20  

12.15-16.00 4 12.15-16.00 16 10.45-13.00 20 12.15-16.00 4 12.15-16.00 20 
308 08.15-12.00 13 08.15-12.00 16 08.15-10.30 20 08.15-12.00 20 08.15-12.00 20 
 

12.15-16.00 16 12.15-16.00 13 10.45-13.00 20 12.15-16.00 20 12.15-16.00 20 
306 08.00-09.00 2 08.00-09.00 2 08.00-09.00 2 08.00-09.00 2 08.00-09.00 2 
 15.00-16.00 2 15.00-16.00 2 15.00-16.00 2 15.00-16.00 2 15.00-16.00 2 
421 08.00-10.00 10 08.00-10.00 10 08.00-10.00 10 08.00-10.00 10 08.00-10.00 10 
 14.00-16.00 10 14.00-16.00 10 14.00-16.00 10 14.00-16.00 10 14.00-16.00 10 
419 08.00-17.00 20 08.00-17.00 20 08.00-17.00 20 08.00-17.00 20 

  

417 b 08.00-10.00 17 08.00-10.00 17 08.00-10.00 17 08.00-10.00 17 08.00-10.00 17 
 14.00-16.00 17 14.00-16.00 17 14.00-16.00 17 14.00-16.00 17 14.00-16.00 17 
413 08.00-09.00 6 08.00-09.00 6 08.00-09.00 6 08.00-09.00 6 08.00-09.00 6 
 15.00-16.00 6 15.00-16.00 6 15.00-16.00 6 15.00-16.00 6 15.00-16.00 6 
411 08.30-16.00 30 08.30-16.00 30 08.15-9.15 30 08.30-16.00 30 

  
     

09.20-16.00 30 
    

410 08.15-12.00 19 08.15-12.00 11 08.15-10.30 24 08.15-12.00 19 08.15-12.00 24  
12.15-16.00 24 12.15-16.00 24 10.45-13.00 11 12.15-16.00 24 12.15-16.00 16 

   
17.30-19.30 6 17.30-19.30 2 

    

409 08.15-12.00 18 08.15-12.00 18 08.10-11.00 18 08.15-12.00 16 08.15-12.00 18  
12.15-16.00 18 12.15-16.00 14 11.00–13.00 6 12.15-16.00 18 12.15-16.00 18      

13.00–16.30 2 
    

     
17.30–19.30 6 

    

407 08.00-09.00 6 08.00-09.00 6 08.00-09.00 6 08.00-09.00 6 08.00-09.00 6 
 15.00–16.00 6 15.00–16.00 6 15.00–16.00 6 15.00–16.00 6 15.00–16.00 6 

a Personbelastning varieras i beräkningar. 
b Personbelastning antogs utifrån golvarea (5 m2/person). 
 
Antalet veckor under året som lektionssalar är schemalagda redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Schemalagda veckor under läsåret. 
Användning av lokaler Vecka Antal 
Schemalagt 2–26, 33–51 44 
Inget schema 27–32, 52–1 8 

 
Förskolan uppgav endast övergripande information om tider och antal personer. 
Förskolans öppettider var mellan 06.30-18.00 måndag till fredag och det totala 
antalet personer under en vanlig vecka var 26 barn och 5 förskolelärare. 
 
Utnyttjandet av gymnastiksalen tillhandahölls genom ett veckoschema över 
tidsbokningar. Utifrån schemat fanns det tre olika klubbar som kontinuerligt tränar i 
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salen: en badmintongrupp, en bågskyttegrupp samt en paddlargrupp. Ytterligare 
information om antalet deltagande personer under träningspassen uppgavs från 
ansvariga för respektive klubb. Schemat redovisas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Veckoschema över utnyttjande av gymnastiksal med tider och antal personer. 
Veckodag Tid Antal 
måndag 18.00–21.00 1–5 
   
tisdag 17.30–18.30 4–5 
 19.00–21.00 1–5 
onsdag 17.00–18.00 1–5 
 18.00–20.00 15–25 
torsdag 18.00–19.30 15–25 
 19.30–22.00 1–5 
fredag   
   
lördag 10.00–14.00 1–5 
 16.00–17.00 1–3 
söndag 17.00–19.00 15–25 
 19.00–21.00 1–5 

 
 
2.1.1 Antaganden och förenklingar 
 

× Två olika lokaler utesluts ur rapporten eftersom att de ventileras med separata 
rumsaggregat. Vid besök på skolan påträffades rumsaggregatet i lokal 420 ur 
drift, antagligen på grund av oljud. Aggregatet i styrketräningslokalen 
(beteckning 122) var redan närvarostyrt med en IR-sensor. På grund av 
osäkerheten kring utnyttjandet av aggregaten och att det ena redan var 
behovsstyrt, samt att de båda utgör separata ventilationssystem så beslutades 
lokalerna sättas utanför systemgränsen. 

 
× Utnyttjandet av lokaler antas vara likadant samtliga schemalagda veckor 

under året. 
 

× Förskolan saknade schema över lokalutnyttjande och uppgav endast ett 
maxantal personer och öppettider. Variationen av antalet personer antogs 
därför i luftflödesberäkningar till att eskalera från öppning till ca kl.9 och 
återigen minska från kl.15 till stängning. 

 
× Lokaler som grupprum, lärarrum och fikarum utnyttjas planlöst och därför 

fanns det inga fasta tider att utgå ifrån. Av den anledningen antogs tider och 
personbelastning för sådana lokaler, vilket redovisas i tabell 4. Förklaringen 
bakom antagandena är att fika och lunchrum sannolikt används under raster, 
lärarrum används innan och efter lektioner och i början och slutet av en dag. 
Grupprummen utnyttjas periodvis under hela dagen. 
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Tabell 4. Antagna tider och antal personer för utnyttjande av lokaler utan schema. 
Lokal Tid Antal 
Grupprum 08.00–10.00 

11.00–13.00 
14.00–16.00 

6 

Lärarrum 07.30–08.30 
16.00–17.00 

3 

Lärarrum 08.00–09.00 
15.00–16.00 

4 

Fika-/lunchrum 09.00–09.20 
11.30–12.30 
14.00–14.20 

2 

 
 
2.2 Energibehov för alternativa driftfall av ventilationssystemet 
 
För att besvara målen gjordes energiberäkningar på tre olika alternativa driftfall av 
ventilationssystemet. Den ena beräkningen utgick ifrån det befintliga 
ventilationssystemet, vilket innebär ett driftfall med konstant luftflöde. Det andra 
och tredje driftfallet av ventilationssystemet baserades på närvarostyrning med hjälp 
av IR-sensorer respektive CO2-sensorer. Energibehovet avser energi till fläktar och 
värmebatterier. 
 
 
2.2.1 Befintligt driftfall med konstant luftflöde 
 
Det befintliga ventilationssystemet levererar konstant luftflöde under fasta 
tidsscheman. Rådande drifttider av luftbehandlingsaggregaten TAFA-10 och TAFA-
11 redovisas i tabell 5. Det fanns i dagsläget inget längre tillfälle på året som 
aggregaten var helt avstängda och därför antogs aggregaten vara i drift alla veckor 
under året. 
 
Tabell 5. Drifttider av luftbehandlingsaggregat vid befintligt driftfall. 
Veckodag TAFA-10 TAFA-11 
måndag 06:15-18:00 06:15-18:00 
tisdag-fredag 07:00-18:00 07:00-18:00 
lördag-söndag - Startas i 0,5–2 h manuellt med timer 

 
Energibehovet till aggregaten beror på luftflödet. Projekterade luftflöden erhölls från 
en OVK-besiktning från år 2015 och redovisas i figur 8. 
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Figur 8. Projekterade luftflöden från OVK år 2015. 
 
Eleffektbehovet till fläktarna beräknades med ekvation 1, som gäller specifikt för 
motorer med trefas. (Jernkontoret u.å.) Indata till ekvationen sammanställs i tabell 6. 
Strömmen mättes under drift. 
 
𝑃$% = √3 ∙ 𝐼 ∙ 𝑈 ∙ cos𝜑    (1) 
 
Tabell 6. Indata för beräkning av fläkteleffekt. 
Fläkt Ström, I Spänning, U Effektfaktor φ 
Enhet A V  
TA-10 8,1 400 0,70 
FA-10 13,5 400 0,85 
TA-11 3,1 400 0,80 
FA-11 5,3 400 0,82 

 
Fläktarnas årliga energiförbrukning under befintligt driftfall beräknades enligt 
ekvation 2, där eleffekten multipliceras med antalet drifttimmar under ett år. Antalet 
veckor med drift var i detta fall 52. 
 
𝐸12
å4567

= 𝑃$% ∙
89::;<
=>?

∙ @$ABC<
DE

   (2) 

 
Värmebatteriets värmeenergibehov beräknades med hjälp av gradtimmar enligt 
ekvation 3. Värmebatteriernas drifttider beaktas genom multiplicering av andel 
drifttimmar per vecka och andelen veckor med drift per år. Gradtimmar beräknades 
med ekvation 4 och motsvarar summeringen av årets samtliga skillnader mellan 
önskad tilluftstemperatur (TTL) och temperatur efter värmeåtervinnaren (Tefter våv), 
multiplicerat med motsvarande tidsspann. (Jensen och Warfvinge 2001) 
Temperaturen efter värmeåtervinnaren varierar beroende på uteluftstemperatur 
(Tute), frånluftstemperatur (TFL) och temperaturverkningsgrad och beräknades med 
ekvation 5 för olika uteluftstemperaturer. Temperaturverkningsgraden för 
värmeåtervinnarna i TAFA-10 och TAFA-11 uppgavs vara i genomsnitt 70 % 
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respektive 50 % från Teknik- och fastighetsförvaltningen. Antalet gradtimmar 
beräknades därför utifrån två olika fall beroende på temperaturverkningsgrad. 
 
 
𝐸Fä4H1

å4 567 = 𝑞 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐L ∙ 𝐺8 ∙
89::;<
=>?

∙ @$ABC<
DE

  (3) 

 
𝐺8 = ∑ (𝑇QR?S>T

9U= − 𝑇$W8$<	@å@) ∙ ∆𝑡   (4) 
 
𝑇$W8$<	@å@ = 𝑇\8$ + 𝜂8$:L(𝑇7R − 𝑇\8$)   (5) 
 
 
2.2.2 Närvarostyrning med IR-sensorer 
 
När ventilation styrs med signaler från en IR-sensor innebär det att luftflödet växlar 
mellan ett grundläge och ett maxläge, beroende på indikering av närvaro i lokalen. I 
beräkningar av luftflöden användes befintliga projekterade luftflöden från OVK-
besiktning som maxflöden, på grund av att de är dimensionerade efter det största 
ventilationsbehovet. Grundflödet för varje lokal beräknades med hänsyn till 
Folkhälsomyndighetens krav (FoHMS 2014:18) enligt ekvation 6.  
 
𝑞_<\`a = 0,35 𝑙 𝑠,𝑚E⁄ ∙ 𝐴_C%@    (6) 
 
Luftflödesberäkningen grundades på att flödet ökar till max när ett klassrum är 
schemalagt och återgår sedan till grundläge när lektionen enligt schema är slut, enligt 
tiderna i tabell 1. Grupprum, lärarrum eller fikarum antogs användas enligt tiderna i 
tabell 4. Tiden delades upp i tiominuters långa intervaller för att ta hänsyn till 
variationen av det totala luftflödet. För varje tiominuters-intervall summerades 
samtliga flöden för alla rum till det totala flöde som fläkten arbetar vid. 
 
Fläktarnas eleffekter beräknades med ekvation 7. Vid kännedom om fläktarnas 
tryckuppsättningar (ΔP) och utifrån motiveringen att fläktarna varvtalsregleras efter 
konstant tryck så var det möjligt att ta fram olika verkningsgrader vid olika luftflöden 
ur ett fläktdiagram. Se tillvägagångssätt i figur 9. 
 
𝑃$% =

j∙∆k
l

     (7) 
 



 

 17 

 
Figur 9. Principiell framtagning av fläktverkningsgrad ur fläktdiagram, utifrån luftflöde och 
konstant tryckuppsättning. 
 
Den konstanta tryckuppsättningen för varje fläkt gick att beräkna utifrån fläktarnas 
eleffektbehov från tidigare energiberäkningar av befintligt driftfall. Vid befintligt 
driftfall var två av fyra parametrar i ekvation 7 kända, luftflöde och eleffekt. Med ett 
iterativt beräkningssätt gick det att testa olika verkningsgrader tills en punkt i 
fläktdiagrammet stämde överens med värdena i ekvationen. Fläktdiagram för 
fläktarna i TAFA-10 och TAFA-11 finns i bilaga 4 och 5. Fläktarnas 
tryckuppsättningar redovisas i tabell 7. 
 
Tabell 7. Tryckuppsättning för samtliga fläktar. 
Komponent ΔP [Pa] 
TA-10 508 
FA-10 967 
TA-11 1046 
FA-11 1174 

 
För varje veckodag beräknades fem-sex olika medelvärden av luftflöden. Vid varje 
medelluftflöde hämtades en verkningsgrad ur fläktdiagrammet, med vilken 
elenergibehovet beräknades enligt ekvation 8. 
 
𝐸$%/@$ABCa;_ =

jnFo∙∆k
lp2äqr

∙ Δ𝑡    (8) 

 
I figur 10 och 11 redovisas hur fläktarnas verkningsgrader varieras efter luftflöde 
och konstant tryckuppsättning.  
 



 

 18 

 
Figur 10. Variation av verkningsgrad för fläktar i TAFA-10 beroende på luftflöde vid konstant 
tryckuppsättning. 
 

 
Figur 11. Variation av verkningsgrad för fläktar i TAFA-11 beroende på luftflöde vid konstant 
tryckuppsättning. 
 
För beräkning av fläktarnas årliga energibehov summerades energiförbrukning för 
varje veckodag till en vanlig veckas energiförbrukning och multiplicerades sedan 
med antalet veckor under året som lokalerna utnyttjas, enligt ekvation 9. Antalet 
drifttimmar per vecka i ekvation 2 var 66 timmar vid behovsstyrning. De veckor som 
är schemalagda i tabell 2 antogs till att motsvara veckor med ventilationsbehov. I 
beräkningar antogs ytterligare en vecka falla bort, till följd av helgdagar som inträffar 
under året vilka ofta innebär frånvaro från skola och arbete. Alltså antogs antalet 
veckor med ventilationsbehov till 43 för både aggregat TAFA-10 och TAFA-11.  
 
𝐸12
å4tu

= 43 ∙ ∑𝐸$%/@$ABCa;_    (9) 
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Frånluftflödet beräknades med ekvation 10 och antogs variera proportionellt med 
tilluftflödet. Faktor a beräknades med ekvation 11 och beskriver förhållandet mellan 
tilluftflödet och ett referensflöde. Projekterade flöden från figur 8 användes som 
referensflöden.  
 
𝑞7R = 𝛼 ∙ 𝑞<$W,7R      (10) 
 
𝛼 = jxy

j41p,zy
     (11) 

 
Eleffekt och årligt elenergibehov för frånluftfläktar beräknades på samma sätt som 
med tilluftfläktar enligt ekvation 7, 8 och 9. 
 
Årliga energibesparingar för fläktar med IR-styrt driftfall jämfört med befintligt 
driftfall beräknades enligt ekvation 12. 
 
𝐸7,{$|L;<9`_ = 𝐸12

å4567
− 𝐸12

å4tu
   (12) 

 
Värmeenergibehovet till värmebatterier beräknades på samma sätt som för befintligt 
driftfall enligt ekvation 3, men istället med 66 drifttimmar/vecka. I förenklande syfte 
beräknades energibehovet med ett vecko-medelvärde av luftflödet, vilket bedömdes 
rimligt utifrån motivering att värmeenergibehovet varierar proportionellt mot 
luftflödet. 
 
Årliga energibesparingar för värmebatterier med IR-styrt driftfall jämfört med 
befintligt driftfall beräknades med ekvation 13. 
 
𝐸}5,{$|L;<9`_ = 𝐸Fä4H1

å4 567 − 𝐸Fä4H1
å4 tu   (13) 

 
 
2.2.3 Närvarostyrning med CO2-sensorer 
 
När ventilation styrs efter CO2-koncentration med P-reglering varierar vanligtvis 
ventilationsflödet proportionellt med avvikelsen när koncentrationen når omkring 
fastställda gränsvärden. 
 
I beräkningar förenklades variationen av luftflödet till att variera mellan ett 
grundflöde och ett maxflöde, alltså på liknande sätt som i beräkning av 
närvarostyrning med IR-sensorer. Skillnaden är att maxflödet beräknades utifrån 
antal personer vilket är en avgörande faktor för koldioxidalstringen. Maxflödet 
beräknades med ekvation 14 utifrån rekommendationer på ventilationsflöde enligt 
FoHMS, där antalet personer beaktas. Principen för den verkliga och den förenklade 
regleringsmetoden visualiseras i figur 12.  
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Figur 12. Proportionell reglering och förenklad reglerprincip av CO2. Röd kurva i diagram till 
höger visar hur luftflödet antas variera i beräkningar. 
 
𝑞QR = (7 𝑙 𝑠, 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛⁄ ∙ 𝑋) + (0,35 𝑙 𝑠, 𝑚E⁄ ∙ 𝐴_C%@)  (14) 
 
Indata för personantalet (X) redovisas i tabell 1.  
 
Beräkningar för energibehov och energibesparingar till fläktar och värmebatterier 
utfördes med ekvation 6–13 på samma sätt för CO2-styrt driftfall som vid IR-
styrning.   
 
 
2.3 Ekonomisk besparing av driftkostnader 
 
Den ekonomiska aspekten är viktig att beakta för bedömning om ett byte till 
behovsstyrning är lönsamt eller inte. Det som beräknades var driftkostnader och 
besparingar för samtliga driftfall samt investeringsutrymme. 
 
Den totala driftkostnaden (Y) för el till fläktar och värme till värmebatterier 
beräknades med ekvation 15. Antagna priser för el och värme redovisas i tabell 8. I 
elpriset ingår energikostnad (ca 50 öre/kWh), distributionskostnad och elskatt (33,1 
öre/kWh). 
 
𝑌 = 𝐸$%/å< ∙ 𝐶$% + 𝐸@ä<:$/å< ∙ 𝐶@ä<:$   (15) 
 
Tabell 8. El- och värmepris. 
Energipriser [kr/kWh]  
El (Cel) 1 Exklusive moms 
Värme (Cvärme) 0,45 Exklusive moms 

 
Den årliga besparingen för driftkostnader för behovsstyrning jämfört med befintligt 
driftfall vid beräknades med ekvation 16. Investeringsutrymmet beräknades genom 
att multiplicera årlig besparing (resultat från ekvation 16) med 15 år. 15 år antogs 
för att det skulle kunna motsvara en fysisk livslängd på systemet. 
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Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑌567 − 𝑌5�   (16) 
 
 
2.4 Undersökning av hur rumstemperaturen påverkas av CO2-reglerad 
ventilation jämfört med konstant luftflöde 
 
Det förekommer tillfällen då värmetransporten till ett rum är högre än vanligt, som 
när många personer vistas i en lokal samtidigt, solinstrålning hög och det är varmt 
utomhus. Om ventilationen i ett sådant fall är CO2-styrt finns risken att 
ventilationsflödet är för lågt för att hålla nere rumstemperaturen på en behaglig nivå. 
 
I avsikt att undersöka hur innetemperaturen påverkas vid behovsstyrt flöde jämfört 
med befintligt CAV-system skapades en dynamisk beräkningsmodell i 
datorprogrammet Simulink (av MATLAB) över tre olika rum i byggnaden med olika 
byggnadstekniska egenskaper. I beräkningsmodellen stod rumstemperaturen som 
funktion av ett antal olika värmetransporter som sker under ett dygn. De 
värmetransporter som togs med i modellen var solinstrålning, intern värmealstring 
från personer och apparater, värmetransport med ventilationsflödet samt 
värmetransmission genom väggar och golv. För dagarna med låg utetemperatur 
inkluderades även värmetransport från radiatorer (Qrad) i energibalansen på maximalt 
1,2 kW (beroende på rum), för att åstadkomma en rimlig innetemperatur. Dessutom 
betraktades innerväggar, ytterväggar och golv som tre enskilda kontrollvolymer med 
särskilda värmelagringsförmågor och temperaturer, för att beakta materialens 
inverkan på förändringen av rumstemperaturen. 
 
Tre olika rumsvarianter valdes utifrån placering i byggnaden och rummens 
egenskaper redovisas i tabell 9. Rum med fönsterriktning mot väst och norr har lite 
solinstrålning under förmiddag och mer på eftermiddag och kväll. Temperaturökning 
till följd av solinstrålning är därför inget problem under förmiddagstider utan risken 
är större senare på dagen. Eftersom att många undervisningslektioner avslutas på 
eftermiddagen och personbelastningen minskar i byggnaden, bör inte personerna 
påverkas av temperaturökningen. Därför uteslöts rum med fönsterriktning mot väst 
ur modellen. 
 
Tabell 9. Indata till dynamisk beräkningsmodell 
 Enhet Förskola Undervisning Undervisning 
Beteckning  141 319 409 
Fönsterriktning  sydost öst norr 
X antal £ 31 (26 barn, 5 vuxna) 17–22 18 
Qapparat W 250 500 500 
Agolv m2 39,7 56,3 68,9 
Afönster m2 9,9 7,0 7,2 
Aiv (innervägg) m2 32,8 62,4 32,5 
Ayv (yttervägg) m2 22,9 15,8 46,6 
q (CAV) l/s 200 200 200 
qgrund (CO2) l/s 13,9 19,7 24,1 
qmax (CO2) l/s 230,9 138,7–173,7 150,1 
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Simuleringarna gjordes för tre olika dygn när utetemperaturen och solintensiteten 
(G) såg olika ut och maxvärden som uppstår under dygnet redovisas i tabell 10. 
Indata för solintensitet motsvarar solstrålning i Karlstad och beror på vinkeln som 
fönsterytan har i förhållande till strålningsriktningen. 
 
Tabell 10. Solintensitet och utetemperatur för olika dygn i Karlstad. Värden representerar 
maximala värden för ett dygn. 
Dygn Solintensitet, G [W/m2] Utetemperatur, Tute [°C] 

 Öst Sydost Norr  
1 109 79 109 9,5 
2 769 728 182 12,4 
3 430 555 232 22,4 

 
Värmestrålning från solen beräknades med ekvation 17. Variabeln g avser hur stor 
andel av inkommande solstrålning som släpps in genom fönstret och värdet kan 
påverkas med olika typer av fönsterglas och solskydd. Utvändiga solskydd stoppar 
solinstrålning i regel bättre än invändiga solskydd. Utvändiga solskydd (t.ex. 
markiser), mellanliggande solskydd (t.ex. persienner) och invändiga solskydd (t.ex. 
gardiner) har g-värden på 0,13–0,5, 0,15–0,7 respektive 0,35–0,8. (Bülow-Hübe & 
Lundgren 2005) I beräkningarna varierades därför g-värdet mellan 0,2, 0,4 och 0,6. 
 
�̇�|C% = 𝐺 ∙ 𝐴Wö`|8$< ∙ 𝑔    (17) 
 
Intern värmetransport beräknades med ekvation 18, vilket inkluderar värme från 
personer (Qperson) och övrig värme från apparater (Qapparat) som belysning och datorer.  
 
�̇�9`8$<` = �̇�L$<|C` ∙ 𝑋 + �̇�;LL;<;8   (18) 
 
Värmen från personer beräknas utifrån 100 W/person för vuxna (Petersson 2013) 
och ett antagande på 70 W/person för barn. Personantal (X) redovisas i tabell 9. 
Övrig intern värmealstring antogs variera i samma takt som personbelastningen och 
gick upp mot maximalt 250–500 W (beroende på rum). Ekvationen beräknades 
utifrån tidsscheman som redovisas i tabell 1. Den interna värmealstringen i förskolan 
antogs variera enligt tiderna och belastningen (procent av maxantal) i tabell 11. 
 
Tabell 11. Antagna tider och personbelastning i förskolan under en dag. 
Personbelastning rum 141 
Tid Belastning % (31 personer=100%) Beskrivning 
06.30-08.30 80  
08.30-11.30 30 förmiddagsrast 
11.30–13.00 100 lunch 
13.00–15.30 20 eftermiddagsrast 
15.30–18.00 60  

 
Värmetransport genom ventilation beräknades enligt ekvation 19. Ekvationen 
beräknades vid varje fall med två olika luftflöden: konstant luftflöde och CO2-styrt 
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luftflöde. Luftflödena beräknades på samma sätt som i tidigare kapitel och redovisas 
i tabell 12. 
 
�̇�@$`89%;89C` = 𝑞 ∙ 𝜌%\W8 ∙ 𝑐L ∙ (𝑇QR − 𝑇7R)  (19) 
 
Tillufttemperaturen (TTL) antogs till 19 °C då Tute <19 °C och samma som 
utetemperaturen när Tute ≥19°C. Frånlufttemperaturen (TFL) var samma som 
innetemperaturen (Tinne). Värden för densitet och specifik värmekapacitet redovisas 
i tabell 9. För vissa tider då rumstemperaturen ökade mycket adderades ett extra 
luftflöde till ekvationen för att bevara av rumstemperaturen på en rimlig nivå. Det 
extra luftflödet antogs kunna motsvara fönstervädring i verkligheten, och 
temperaturen på det ”tilluftflödet” sattes därför samma som utetemperaturen. 
 
Tabell 12. Densitet och specifik värmekapacitet för olika material. (Çengel m.fl. 2015; 
Petersson 2013) 
Densitet och specifik värmekapacitet 
 r [kg/m3] cp [J/kg, K] 
Gips 900 800 
Betong 2300 900 
Luft 1,2 1005 
PVC-plast 1350 1250 
Tegel 1500 800 
Träspånskiva 1500 600 

 
Värmetransmission genom innerväggar (Qtrans,iv), ytterväggar (Qtrans,yv), fönster 
(Qfönster) och golv (Qgolv) beräknades med ekvationerna 20-23. Värmetransmission 
genom tak försummades ur energibalansen utifrån antagandet att rummet ovanför 
har samma lufttemperatur och att takets yttersta material närmast rummet består av 
isolerskivor, vilket har låg värmeledningsförmåga. På grund av bristande 
information byggnadens konstruktion antogs material och mått på väggar och golv. 
Areor för väggar, fönster och golv redovisas i tabell 9. Materialens olika 
värmemotstånd (R) eller konduktivitet (l) och tjocklek (L) redovisas i tabell 13.  
 
Tabell 13. Indata för värmemotstånd. R=L/l. (Petersson 2013) 
Värmemotstånd, R [m2, K/W] 
Material  R [m2, K/W] l [W/m, K] L [m] 
Betong Rbetong  1,7 0,033 eller 0,067a 
Fönster Rfönster 0,333   
Gips Rgips  0,22 2×0,13 
Luft inne Rinneluft 0,13   
Luft ute Ruteluft 0,04   
Mark Rmark 2,0   
PVC Rpvc  0,16 0,002 
Tegel Rtegel  0,06 0,05 
Träspånskiva Rträspån  0,015 0,14 
Övrigt väggmaterial Rövr 1,5   

a0,067 motsvarar tjocklek för resterande betongdel mot marken, utöver 0,033 m. 
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Värmetransmission genom innerväggar beräknades enligt ekvation 20 och beror på 
en varierande temperatur inuti innerväggen (Tiv). 
 
�̇�8<;`|,9@ =

��F∙(Q�F�Q���1)
u2�pr�uo���

    (20) 

 
Värmetransmission genom ytterväggar beräknades med ekvation 21 och beror på en 
varierande temperatur inuti ytterväggen (Tyv). 
 
�̇�8<;`|,�@ =

��F∙(Q�F�Q���1)
u2�pr�ur1o12

    (21) 

 
Värmetransmission genom fönster beräknades med ekvation 22. 
 
�̇�Wö`|8$< =

�pö��r14∙(Q�r1�Q���1)
u���12�pr�upö��r14�u�r12�pr

   (22) 

 
Värmetransmission genom golv beräknades med ekvation 23 och beror på en 
varierande temperatur inuti golvet (Tgolv). 
 
�̇�8<;`|,_C%@ =

�o�2F∙(Qo�2F�Q���1)
u���12�pr�u�F��ur4ä��å��u�1r��o

  (23) 

 
Väggar och golv har en värmelagringsförmåga som påverkar hur snabbt 
innetemperaturen i ett rum förändras. För att beakta byggnadsmaterialens trögheter 
behandlades en del av innerväggar, ytterväggar och golv som tre olika 
kontrollvolymer (kv1, kv2 och kv3) med egna dynamiska temperaturer (se figur 13). 
Temperaturerna inuti väggar (Tiv och Tyv) och golv (Tgolv) beror på 
värmetransmission samt byggnadsmaterialens tröghet och beräknades enligt 
ekvation 25, 27 respektive 29. Kontrollvolymerna antogs ha ett djup på ca 5 cm 
(inifrån), på grund av att värmelagring djupare in i väggar och golv sannolikt inte 
hinner påverka rumstemperaturen i samma omfattning under tiden av ett dygn.  
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Figur 13. Konstruktioner av väggar och golv. Pilarna motsvarar värmetransporter.  
 
Värmetransporten genom kontrollvolym 1 (Qkv1) beräknades med ekvation 24 och 
väggtemperaturen (Tiv) antogs sitta innanför två gipsskivor. Intilliggande rum 
bedömdes ha samma variation av innetemperatur och följaktligen sker ingen 
värmetransport mellan rummen, utan endast en bit in i väggen. 
 
�̇�B@= =

��F∙(Q���1�Q�F)
u���12�pr�uo���

    (24) 

 
𝑇9@ = ∫ �̇qF�

}o���∙�o���∙A�o���
𝑑𝑡    (25) 

 
Värmetransporten genom kontrollvolym 2 (Qkv2) beräknades med ekvation 26. En 
förenkling gjordes genom att endast anta ett rimligt värmemotstånd (Rövr) i ytterdelen 
av ytterväggen och indirekt bortse från materialtyp. 
 
�̇�B@E = 𝐴�@ ∙ ¡

(Q���1�Q�F)
u���12�pr�ur1o12

+ Q�r1�Q�F
u�r12�pr�uöF4

¢  (26) 

 
𝑇�@ = ∫ �̇qF£

}r1o12∙�r1o12∙A�r1o12
𝑑𝑡   (27) 

 
Värmetransporten genom golv på markplan (Qkv3) beräknades med ekvation 28. För 
golv på mellanbjälklag uteslöts den sista termen ur ekvationen. 
 

�̇�B@¤ = 𝐴�@ ∙ ¡
(Q���1�Qo�2F)

u���12�pr�u�F��ur4ä��å��u�1r��o
+ QHn4q�Qo�2F

u�1r��o�uHn4q
¢ (28) 

 
𝑇_C%@ = ∫ �̇qF¥

}�F�∙��F�∙A��F��}r4ä��å�∙�r4ä��å�∙A�r4ä��å��}�1r��o∙��1r��o∙A��1r��o
𝑑𝑡  (29) 
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Energibalansen för ett rum med ytterväggar och fönster beräknades enligt ekvation 
30. Om nettovärdet av värmetransporterna ( Q̇ netto) blir negativt innebär det att 
värmeförlusten är större än värmetillskottet till rummet och då minskar rumsluftens 
temperatur (Tinne). Densitet och specifik värmekapacitet för varje material redovisas 
i tabell 12. Volymen (V) för varje material beräknades utifrån areor och tjocklekar i 
tabell 9 respektive 13. 
 
�̇�`$88C = �̇�|C% + �̇�9`8$<` + �̇�Wö`|8$< + �̇�@$`89%;89C` + �̇�8<;`|,9@ + �̇�8<;`|,�@ +
�̇�8<;`|,_C%@(+�̇�<;a)    (30) 
 
Innetemperaturen beräknades genom integrering med avseende på tiden enligt 
ekvation 31. Nämnaren representerar trögheten i rummet, vilket utgörs av luftmassan 
och övrigt tungt material i rummet som lagrar värme och gör att temperaturen inte 
förändras lika snabbt. Rummets luftvolym (Vluft) beräknades utifrån golvarean och 
takhöjden 2,6 m. Möbler och annat tungt material som lagrar värme vilket beaktades 
genom en extra massa (m) som antogs till 500 kg. 
 
𝑇9``$ = ∫ �̇�1rr�

(}2�pr∙�2�pr�:)∙A�
𝑑𝑡   (31) 
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3 Resultat 
 
3.1 Befintligt driftfall med konstant luftflöde 
 
Det årliga energibehovet för fläktar och värmebatterier vid befintligt driftfall 
sammanställs i tabell 14.  
 
Tabell 14. Årligt energibehov till fläktar och värmebatterier vid befintligt driftfall. 
Komponent Fläktar [MWh/år] Värmebatterier [MWh/år] 
TAFA-10 30,3 50,3 
TAFA-11 13,4 29,0 
Totalt 43,7 69,3 

 
 
3.2 Närvarostyrning med IR-sensorer 
 
Energibehovet för samtliga fläktar i TAFA-10 och TAFA-11 resulterade i ca 24 
MWh/år, vilket innebär en procentuell minskning på 44 % jämfört med befintligt 
driftfall. I figur 14 jämförs energibehovet för varje fläkt vid IR-styrt driftfall med 
nuvarande driftfall. 
 

 
Figur 14. Energibehov till fläktar, vid närvarostyrning med IR-sensorer respektive befintligt 
driftfall. 
 
Energibehovet till värmebatterier vid IR-styrt driftfall jämfört med befintligt driftfall 
redovisas i figur 15. 
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Figur 15. Energibehov till värmebatterier vid närvarostyrning med IR-sensorer respektive 
befintligt driftfall. 
 
 
3.3 Närvarostyrning med CO2-sensorer 
 
Energibehovet för samtliga fläktar resulterade i ca 16 MWh/år, vilket innebär en 
procentuell minskning på 64 % jämfört med befintligt driftfall. I figur 16 jämförs 
energibehovet för varje fläkt vid CO2-styrt driftfall med nuvarande driftfall. 
 

 
Figur 16. Energibehov till fläktar, vid närvarostyrning med CO2-sensorer och befintligt 
driftfall. 
 
Energibehovet till värmebatterier vid CO2-styrt driftfall jämfört med befintligt 
driftfall redovisas i figur 17. 
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Figur 17. Energibehov till värmebatterier vid närvarostyrning med CO2-sensorer respektive 
befintligt driftfall. 
 
I figur 18 och 19 redovisas variationen av luftflödet vid varje alternativt driftfall för 
tilluftsfläkt TA-10 respektive TA-11. 
 

 
Figur 18. Variation av luftflöde för tilluftsfläkt TA-10, från måndag till fredag. 
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Figur 19. Variation av luftflöde för tilluftsfläkt TA-11, från måndag till söndag. 
 
 
3.4 Ekonomiska besparingar av driftkostnad 
 
Totala driftkostnader av fläktar och värmebatterier för samtliga driftfall redovisas i 
figur 20. Ett byte till ett system med IR-styrning och CO2-styrning innebär en 
besparing på ca 46 % respektive 67 % av den årliga driftkostnaden. Efter 15 år 
resulterar det totalt en besparing på ca 520 kkr vid IR-styrning och 750 kkr vid CO2-
styrning, vilket indikerar på investeringsutrymme för de olika metoderna. 
 

 
Figur 20. Årliga driftkostnader för fläktar och värmebatterier vid befintligt driftfall (CAV) och 
IR- respektive CO2-reglerat driftfall. 
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3.5 Påverkan på rumstemperatur med CO2-reglerad ventilation jämfört 
med konstant luftflöde 
 
Resultatet från undersökningen av hur rumstemperaturen påverkas av CO2-styrning 
jämfört med befintligt CAV-system visade på en temperaturskillnad lägre än en grad 
i majoriteten av de olika fallen, vilket visas i figur 21–23. Dessutom visar resultaten 
i figur 22 på att solavskärmning har relativt stor betydelse för rumstemperaturen och 
temperaturskillnaden blev som högst 8,1 grader mellan g=0,2 och g=0,6 (vid CO2-
styrt luftflöde). 
 
Störst skillnad på rumstemperaturen vid CO2-styrt driftfall jämfört med befintligt 
CAV-system visades dygn 2 i rum 141 (förskola), på ca 2,7 graders skillnad och 
redovisas i figur 20. Under dygn 2 var det mycket sol och som högst 12,4 °C ute.  
 

 
Figur 21. Rumstemperatur i olika rum då utetemperaturen är 9,5 °C, beroende på g-värden 
och driftfall (CAV-system eller ventilation med CO2-styrning). 
 

 
Figur 22. Rumstemperatur i olika rum då utetemperaturen är 12,4 °C, beroende på g-värden 
och driftfall (CAV-system eller CO2-styrning). 
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Figur 23. Rumstemperatur i olika rum då utetemperaturen är 22,4 °C, beroende på g-värden 
och driftfall av ventilation (CAV-system eller CO2-styrning). 
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4 Diskussion 
 
4.1 Närvarostyrning med IR- och CO2-sensorer 
 
Om byggnadens ventilationssystem skulle närvarostyras med hjälp av IR- och CO2-
sensorer skulle det energimässigt resultera i en minskning av energi till fläktar och 
värmebatterier på 44 % respektive 64 %, trots att antalet drifttimmar per dygn ökar 
med behovsstyrning. Värdena kan jämföras med tidigare studier som landade i 
energibesparingar på 49 % vid IR-reglering och 30–87 % vid CO2-reglering. 
Resultaten från de olika studierna är däremot inte helt likvärdiga, eftersom att 
energibesparingarna inte avser motsvarande energiflöden i systemet. Skillnaderna 
mellan IR-reglering och CO2-reglering är ganska stora, men i förhållande till ett 
CAV-system har båda metoderna uppenbara besparingspotential och är gynnsamma 
för byggnaden ur ett energi- och miljöperspektiv. Behovsstyrning av 
ventilationssystemet är således en åtgärd som kan göra relativt stor skillnad för 
byggnaden Ekens energieffektivitet samtidigt som dess arkitektur bevaras. 
 
IR- och CO2-reglering av ventilationssystemet resulterade i årliga besparingar av 
driftkostnaden på ca 35 kkr/år (-46 %) respektive 50 kkr/år (-67 %). Efter 15 år 
innebär det besparingar på ca 520 kkr vid IR-styrning och 750 kkr vid CO2-reglering, 
vilket indikerar på investeringsutrymmen. För att implementering av någon av 
metoderna i byggnadens ventilationssystem ska vara lönsamt får 
investeringskostnader och övriga tillkommande utgifter, som t.ex. 
underhållskostnader, maximalt uppgå till den totala besparingen som åstadkommits 
under systemets fysiska livslängd. Om ett byte från nuvarande ventilationssystem 
däremot ska vara ekonomiskt försvarbart krävs det att återbetalningstiden är 
betydligt kortare än en den fysiska livslängden, på grund av att ekonomin i många 
fall väger tyngre än miljöaspekten. Investeringskostnaderna beror till stor del på 
antalet givare och är därför antagligen i samma storleksordning för IR-reglering som 
vid CO2-reglering. Investeringskostnaden för ett system med CO2-reglering är 
möjligtvis dyrare då CO2-givare generellt är dyrare än IR-sensorer. Det finns flera 
olika faktorer med hög påverkan som gör en beräkning av systemets 
investeringskostnad osäker och ansågs därför inte vara av intresse i denna studie. 
 
Vad gäller komplexiteten för ett behovsstyrt ventilationssystem i en byggnad som 
Eken, så borde inte reglerprincipen göra det särskilt avancerat om alla lokaler kräver 
samma tillstånd på tilluften. Däremot får systemet betydligt fler sensorer som kan 
krångla under drift, vilket kan bli problematiskt och orsaka högre 
underhållskostnader.  
 
 
4.2 Påverkan på rumstemperatur med CO2-reglerad ventilation jämfört 
med konstant luftflöde 
 
Resultatet från undersökningen om rumstemperaturen påverkades vid CO2-reglerat 
ventilationsflöde jämfört med konstant luftflöde visade att temperaturen påverkades 
lägre än en grad i majoriteten av fallen. 2,7 °C var den största temperaturökningen 
som uppstod till följd av CO2-reglerat ventilationsflöde och inträffade för det rummet 
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med störst fönsterareor, g-värde=0,6, med riktning mot sydost under en mycket solig 
dag och 12,4 °C utomhus.  
 
Solinstrålningen visades ha störst inverkan på rumstemperaturen i förhållande till 
övriga värmetransporter och beroende på om g-värdet var 0,2 eller 0,6 innebar det 
en drastisk skillnad upp till 8,1 °C. 
 
Luftflödesregleringen leder inte till några större temperaturproblem i de flesta fall. 
De mer kritiska situationerna uppstår vid ett lägre ventilationsflöde i kombination 
med hög solinstrålning. Sådana problem borde däremot kunna elimineras genom att 
minimera g-värden med solavskärmning som persienner eller markiser. Alternativt 
periodvis öka ventilationsflödet för en kylande effekt. 
 
 
4.3 Antaganden och indata 
 
Modellen av lokalerna är byggd på ganska många antaganden och förenklingar. De 
flesta byggmaterial och tjocklekar är antagna vilket är av betydelse för 
värmetransmissionen och värmelagringen. Vissa värmetransporter anpassades i 
modellen för att åstadkomma rimligare innetemperaturer, som värme från 
värmesystem och extra luftflöde vilket antogs kunna motsvara fönstervädring i 
verkligheten. För värdering av hur byggnaden Eken påverkas skulle en noggrannare 
undersökning av byggnadens konstruktion, förutsättningar samt personliga 
beteenden vara nödvändigt för en mer avspeglande simuleringsmodell. Öppnas 
fönstren om det blir för varmt eller utnyttjas någon form av solskydd? Hamnar någon 
del av byggnaden i skugga? En utgångspunkt i valen av material var att byggnaden 
är av tung typ, vilket innebär att den lagrar värme i byggnadsstommen väl i 
förhållande till byggnader av t.ex. trästomme. Därför skulle resultaten snarare kunna 
skildra en generellt tung byggnad och inte specifikt byggnaden Eken.  
 
I luftflödesberäkningar delades tiden upp i tiominuters långa intervaller, för att ta 
hänsyn till variationen av det totala luftflödet. Vid val av större intervall föll många 
tiominuters-raster bort i analysen, vilket skulle ge en bild av att lokalerna används 
mer än vad de schemamässigt faktiskt gör. Kortare intervall skulle å ena sidan ge 
noggrannare värden. Å andra sidan fanns en osäkerhet kring skillnaden mellan de 
schemalagda tiderna och det verkliga lokalutnyttjandet. Därför värderades inte 
noggrannare tidsintervall tillräckligt högt. 
 
Det finns en relativt stor osäkerhet i utnyttjandet av lokaler och personbelastningen 
vilket ligger till grund för hela energiberäkningen, i synnerhet CO2-reglering. För 
vissa lokaler saknades all form av information och av den orsaken gissades både 
antal personer och tidsintervall, vilket innebär en osäkerhetsfaktor på 100 %. Vid 
CO2-reglering baserades luftflödesberäkningar i klassrum på personantal som 
planeras att delta under lektioner, men i det antagandet förbises det faktum att 
personfrånvaro från lektioner ofta förekommer, som Mysen m.fl. (2005) påvisar i sin 
studie. Troligtvis är det antagna personantalet under schemalagda lektioner 
överskattade värden med tanke på personfrånvaro, vilket i så fall innebär 
underskattade energibesparingar. En inventering av hur många personer som deltar 
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på olika lektioner hade vart bra för en mer verklighetsbaserad framställning av 
lokalutnyttjandet. Den informationen skulle dessutom visa på hur den verkliga 
personbelastningen ser ut i förhållande till den planerade personbelastningen utifrån 
lektionsscheman. Ett annat tillvägagångssätt för att samla information om 
personnärvaro är enkätinsamling, där exempelvis lärare får ansvaret att notera antalet 
personer under en lektion. En tillräckligt noggrann och omfattande inventering skulle 
i detta arbete vara för tidskrävande för en enda person och bedömdes därför orimligt. 
 
Om P- eller PI-reglering tillämpas som reglerteknik för CO2-reglering av 
ventilationsflödet i praktiken innebär det att ventilationsflödet varieras någorlunda 
proportionellt mot koldioxidhalten när koncentrationen når omkring fastställda 
gränsvärden. I förenklande syfte har inte den reglerprincipen beaktats i beräkningar. 
Ventilationen har istället antagits ha grundflöde och övergå till ett maxflöde direkt 
när det finns personbelastning och sedan återgå till ett grundflöde så fort lektionen 
är slut. I verkligheten tar det en viss tid för koldioxidkoncentrationen att nå upp till 
gränsvärdet, vilket innebär att luftflödet inte skulle öka förrän en bit in på lektionen 
(se figur 13). Det är inte heller säkert att koldioxidhalten har nått en tillräckligt låg 
nivå vid nästa rast/lektionsslut för att ventilationen kan återgå till grundflöde. 
Förenklingen innebär antagligen överskattning av luftflödet. Sammantaget är 
energibesparingar troligtvis inte överskattade till följd av de antaganden som gjorts. 
Om principen för P- eller PI-reglering ska beaktas vid beräkning av luftflöde och 
energibehov är en simuleringsmodell ett fördelaktigt tillvägagångssätt för ett 
noggrannare resultat. Metoden skulle kräva mer tid och var inget lämpligt alternativ 
för beräkning av luftflöde och energibehov i detta arbete. 
 
Mekaniskt slitage är en problematik som vanligtvis betingas av On/Off-reglering och 
är relevant att ta hänsyn till vid reglering av fläktmotorer med stora luftflöden. 
Slitagerisken blir större om växlingen sker ofta och mellan stora 
belastningsskillnader.  Slitaget ökar sannolikt vid behovsstyrt driftfall jämfört med 
befintligt driftfall när fläktarna endast startas och stängs av en gång per dygn. Vid 
behovsstyrt driftfall går luftflödet ner vid lunchtid med ca 50 % och sedan snabbt 
upp igen (se figur 18 och 19). Däremot sker förhållandevis inga plötsliga 
förändringar i ventilationsflödet resten av dagen, delvis tack vare det kontinuerliga 
grundflödet. Noggrannare undersökningar och beräkningar av luftflödet skulle ge 
pålitligare belägg för bedömning om mekaniskt slitage vore ett problem eller inte. 
 
Om behovsstyrning bedöms olämpligt för byggnadens ventilationssystem skulle 
ventilationsflödet ändå behöva justeras, med tanke på att majoriteten av lokalerna i 
nuläget har - trots olika golvdimensioner - lika stora luftflöden. Antagligen har de 
flesta lokalerna projekterade luftflöden på 200 l/s i förenklande syfte. Om luftflödena 
beräknas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation (7 l/s & person + 0,35 l/s 
och m2) antar de både högre och lägre värden som stämmer bättre överens med 
behovet. 
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Bilaga 1. Ventilationsritningar, plan 1-5 



 

  

 
 
  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

Bilaga 2. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för TAFA-10, år 2015. 
 

 
 

 
 



 

  

  



 

  

  



 

  

 
 
  



 

  

  



 

  

 Bilaga 3. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för TAFA-11, år 2015. 
 

  



 

  

 
 



 

  

  



 

  

 
Bilaga 4. Fläktdiagram för fläktar i TAFA-10 
 

 
 
  



 

  

Bilaga 5. Fläktdiagram för fläktar i TAFA-11 
 

 


