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Sammanfattning 
Hållbar utveckling handlar om hur ekonomisk, social och ekologisk utveckling behöver 

samspela för att föra vidare vår planet i gott skick till kommande generationer. Regeringen ger 

direktiv om att samhällsplaneringen skall ske så att en god livsmiljö och en långsiktig 

hushållning med energi och resurser främjas samt underlätta för byggande och ekonomisk 

utveckling. Därför är det viktigt för bygg- och teknikkonsultföretag att aktualisera sig och 

komma med nya lösningar som både är kostnadseffektiva och energisparande för kund och 

entreprenör. 

 

Denna rapports syfte är att undersöka hur två olika typer av ventilationssystem påverkar 

investeringskostnad, energianvändning, växthusgasutsläpp och uthyrningsbarheten av 

kontorsyta samt hur denna analys kan bidra till ett mer hållbart byggande.  

 

Ventilationssystemen som undersöks är ett med variabelt luftflöde (VAV) och ett med konstant 

luftflöde (CAV). Analysen utförs genom att undersöka kompletta kostnadskalkyler, 

energiberäkningar och systemhandlingar med rambeskrivning som tillhandahålls av Bengt 

Dahlgren AB för två byggnader med respektive ventilationssystem. Utifrån dessa underlag 

undersöks total investeringskostnad för systemen, energianvändning på årsbasis, 

livscykelkostnad och flexibiliteten i systemen med potentiell uthyrningsbar yta för fastigheten. 

För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan systemen appliceras värdena från båda systemen 

på en typbyggnad. 

 

Resultatet visar att VAV-systemet ger lägst investeringskostnad, energianvändning, 

livscykelkostnad och klimatpåverkan i typbyggnaden. CAV-systemet ger bäst 

uthyrningsbarhet.  

 

Slutsatsen som kan dras är att ett VAV-system har övervägande fördelar gentemot ett CAV-

system. 

 

Abstract 
Sustainable development is about how economic, social and ecological development needs to 

interact to advance our planet in good condition to future generations. The government provides 

guidelines for community planning to promote a good living environment and long-term energy 

and resource management, as well as facilitate construction and economic development. 

Therefore, it is important for construction and engineering consultant businesses to actualize 

themselves and come up with new solutions that are cost-effective both for customers and 

entrepreneurs. 

 

The purpose of this report is to investigate how two different types of ventilation systems affect 

investment costs, energy use, greenhouse gas emissions and the letting of office space, as well 

as how this analysis can contribute to a more sustainable construction.  

 

The ventilation systems under investigation are one with variable airflow (VAV) and one with 

constant airflow (CAV). The analysis is carried out by examining complete cost estimates, 

energy calculations and system documents with a framework description provided by Bengt 

Dahlgren AB for two buildings with respective ventilation systems. Based on these data, total 

investment costs for systems, annual energy use, lifecycle costs and the flexibility of systems 

with potential leaseable area for the property are investigated. In order to make a fair 

comparison between the systems, the values of both systems are applied to a type building. 
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The result shows that the VAV system provides the lowest investment cost, energy use, life 

cycle cost and climate impact in the type building. The CAV system provides the best 

leaseability. 

 

The conclusion that can be drawn is that a VAV system has major advantages over a CAV 

system. 
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Förord 
 

Denna rapport är vårt examensarbete som avslutar vår utbildning till energiingenjörer vid 

Högskolan i Borås. Examensarbetet har gjorts tillsammans med teknikkonsultföretaget Bengt 

Dahlgren AB i Mölndal.   

 

Genom hela utbildningen har hållbar utveckling varit återkommande i många av kurserna och 

vi såg möjligheten att få in ett hållbarhetsperspektiv i detta arbete. Vår förhoppning är att detta 

arbete ska påverka bygg- och projekteringsbranschen till att välja ventilationssystem med 

hållbart byggande i åtanke. 

 

Vi vill tacka vår handledare Daniel Ögren och avdelningschef Christian Johansson på Bengt 

Dahlgren AB som med sin kunskap och erfarenhet hjälpt oss genom att komma med bra idéer 

och leda oss rätt i arbetet med rapporten.  Vi vill även rikta ett tack till flera utav medarbetarna 

på Bengt Dahlgren AB som varit inblandade i vårt arbete och delat med sig av både sin tid och 

information. Ett extra tack till avdelning Installation 1 där vi blivit varmt välkomnade och där 

vi haft vår fasta arbetsplats.    

 

Slutligen vill vi tacka våra respektive Henrik Wilhelmsson och Diego Hoyos Canseco som 

stöttat oss genom våra studier och detta arbete.  
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INLEDNING 
Den omfattande användningen av fossila bränslen och kemikalier som kontaminerar vatten, luft 

och mark är den främsta orsaken till de stora negativa förändringar vi idag ser i miljön. 

Problemen tar uttryck i en minskad biologisk mångfald, förändrade ekosystem, uttunning av 

ozonskiktet och ökande växthuseffekt med stora klimatförändringar och en höjd havsnivå som 

konsekvens. För att kunna möta den ökning av nybyggnation som sker idag krävs en förändring 

i hur vi ser på byggnation som projekt och byggnadens placering för att inte sätta större press 

på naturen och växthuseffekten. Det behövs ett helhetstänk kring ekonomisk, social och 

ekologisk hållbarhet där dels experter överskrider sina respektive områdesgränser och dels där 

det förs ett gemensamt samtal med målet att uppnå ett bebyggt samhälle med miljö och 

människors hälsa i åtanke (Bokalders och Block, 2014). 

 

I Regeringens Mål för boende och byggande (2017) står det att samhällsplaneringen skall ske 

så att en god livsmiljö uppnås utifrån en social synpunkt samtidigt som en långsiktig 

hushållning med energi och resurser främjas samt underlätta för bostadsbyggande och 

ekonomisk utveckling. I de separata delmålen för år 2020 gällande byggande respektive 

hållbara städer klargörs vidare väsentligheten med en helhetssyn i planeringen så att balans 

eftersträvas mellan livskvalitet och resurshushållning (Regeringen, 2017). 

 

Idag projekteras det för tekniskt komplexa höghus i stadsmiljö med en bred målgrupp 

hyresgäster som dels kan tänkas ägna sig åt olika typer av verksamhet. Sättet vi bedriver vårt 

dagliga arbete på förändras till ett datoriserat och tekniskt styrt arbete. Detta innebär större 

behov av elektricitet till de smarta byggnaderna samt en väl fungerande kyl- och 

uppvärmningsprocess av fastigheten. Från vilken källa denna elektricitet kommer samt hur den 

produceras har stor betydelse för miljön. Användandet av fossila bränslen har varit utbrett och 

är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till stora klimatförändringar. En 

utfasning är därför nödvändigt med en övergång till förnybara källor som till exempel 

elproduktion från sol och vind (Naturvårdsverket, 2017a). Nu ses fler och fler lösningar med 

solceller, laddningsbara batterier, bergvärme och kombinerade hybridsystem. 

 

Den tidigare cellindelade kontorsmiljön förändras även till öppna kontorslandskap med kriteriet 

att smidigt och relativt billigt kunna anpassas efter ny hyresgäst - något som ställer högre krav 

på ventilationssystemets kapacitet och utformning. Planeringsstadiet och projekteringen blir 

mer tidskrävande och komplicerad med hypoteser om potentiellt framtida situationer och 

hyresgäster. Byggnationen behöver således ske med hänsyn till såväl närmiljön som till 

komforten och hälsan för brukarna av fastigheten samtidigt som hyresvärden vill och behöver 

tjäna pengar på sin investering. Frågan är om denna balans är möjlig att uppnå och om det är 

tillräckligt för att inte vidare påfresta miljön. Att undersöka denna sak brett och grundligt är en 

för omfattande uppgift för detta avgränsade projekt och därför fokuseras det enbart på att utreda 

ett slags system i en kontorsbyggnad, i detta fall ventilationssystemet. 

Bakgrund 

För att inte tappa viktig konkurrenskraft är det relevant för bygg- och teknikkonsultföretag att 

aktualisera sig och komma med nya effektiva lösningar som både är kostnadseffektiva för kund 

och entreprenör samt följer de direktiv som ges av regering och olika myndigheter inom bygg 

och miljö. En viktig del mot ett mer hållbart samhälle är som tidigare sagt ett helhetstänk och 

dialogen likväl som det egna initiativet till bättre lösningar.  
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Teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren AB i Mölndal vill i linje med sin hållbarhetspolicy och 

sin roll som ledande teknikkonsulter på den svenska marknaden utreda hur valet av 

ventilationssystem i en nybyggnation av höghuskontor kan påverka kostnad och 

energianvändning för kund. Ventilationssystemen som jämförs är variabelflödessystem (VAV) 

och konstantflödessystem (CAV). Med denna kunskap önskar man få en bas att använda vid 

jämförelse av framtida liknande projekt. Man hoppas kunna använda resultatet för att visa 

alternativ för beställaren ur både ett kostnadseffektivt och energisparande perspektiv. En del i 

utredningen i detta projekt är också att titta på om denna balans överhuvudtaget är möjlig att 

uppnå. 

Syfte 

Syftet med detta projekt är att undersöka hur två olika typer av ventilationssystem påverkar 

investeringskostnad, energianvändning, växthusgasutsläpp och uthyrningsbarheten i kontorsyta 

samt hur denna analys kan bidra till ett mer hållbart byggande. 

Frågeställningar 

Frågeställningar som besvaras för att uppnå syftet med projektet är följande. 

 Vilket system, VAV eller CAV, ger lägst investeringskostnad? 

 Vilket system, VAV eller CAV, ger lägst energianvändning på årsbasis? 

 Vilket system, VAV eller CAV, ger lägst livscykelkostnad och klimatpåverkan? 

 Vilket system, VAV eller CAV, innebär bäst uthyrningsbarhet för byggnaden? 

Avgränsningar 

Projektet ges flera avgränsningar på grund av den tid som är avsatt till att genomföra analysen 

samt baserat på den kunskapsnivå skribenterna innehar vid projektets genomförande. Den första 

avgränsningen är att sätta en systemgräns runt byggnaden så att kostnaden för hela 

ventilationssystemet tas med. Konstruktionsdetaljer som materialval och klimatskal tas inte 

hänsyn till i någon utav byggnaderna utan dem ses som principiella byggnader med liknande 

egenskaper där enbart typ av ventilationssystem undersöks. 

 

Analysen görs med utdata från energi- och klimatsimuleringsprogrammet IDA Indoor Climate 

and Energy 4.7.1 (IDA ICE) och Bengt Dahlgren AB:s eget beräkningsprogram för 

livscykelkostnad (LCC) som är programmerat i Microsoft Excel. Dessa program tillhandahåller 

siffror för energianvändning, effektbehov, investeringskostnad för systemet m.m. med hjälp av 

olika indata som tidigare tagits fram av anställda på Bengt Dahlgren AB. 

 

Ytterligare en avgränsning i projektet är brukarnas upplevelse av inomhusmiljön till följd av 

ventilationssystemen som ej tas i beaktande i denna analys. Trots att detta är en väsentlig del i 

hållbart byggande i sin helhet - då hållbar samhällsutveckling även inkluderar individens trivsel 

och hälsa i den sociala aspekten av hållbar utveckling - görs avgränsningen då byggnaderna 

inte är färdigställda och inga hyresgäster ännu är inflyttade. 

MATERIAL OCH METOD 
I denna rapport vidrör vi begreppen hållbart byggande och hållbar utveckling samt redogör för 

fyra olika miljöcertifieringar av byggnader. Den mer djupgående utredningen tar sin grund i två 

färdigprojekterade höghus för kontorsmiljö med varsin typ av ventilationssystem i Göteborg. 

 

Analysen utförs genom att undersöka kompletta kostnadskalkyler, energiberäkningar och 

systemhandlingar med rambeskrivning som tillhandahålls av Bengt Dahlgren AB för två 
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byggnader med varsin typ av ventilationssystem – en med konstantflödessystem och en med 

variabelflödessystem. Utifrån dessa underlag undersöks total investeringskostnad för systemen, 

energianvändning på årsbasis, livscykelkostnad och flexibiliteten i systemen med potentiell 

uthyrningsbar yta för fastigheten. Med uthyrningsbar yta menas den yta som hyresvärden kan 

ta betalt för och som påverkas av schaktens storlek beroende på systemval för 

luftbehandlingssystemet. 

 

Datorprogram som används för beräkningar och analys är Microsoft Excel, IDA Indoor Climate 

and Energy 4.7.1. och Bengt Dahlgren AB:s eget framtagna programverktyg för LCC-analys 

där energibesparing och klimatpåverkan med emissioner är inräknat. En LCC-analys görs för 

de två projekterade ventilationssystem applicerade i en typbyggnad med en fiktiv area. Indata 

används då från de projekterade objekten gällande systemspecifik energianvändning, effekter 

m.m. fast omräknade och anpassade till den fiktiva byggnadens area. På så sätt fås en realistisk 

jämförelse i en och samma byggnad. Handlingar som används som underlag är under strikt 

sekretess och kommer inte att kunna redovisas visuellt i denna rapport. 

 

Genom att plocka ut de kostnadsrelevanta delarna för respektive projekterat ventilationssystem 

ur de givna kalkylerna erhålls en total investeringskostnad för systemet per m2 bruttoarea 

(BTA). De delar som det tittas på är värme, kyla, luft, värmeåtervinning och styr som bygger 

upp ventilationssystemet. Den ekonomiska summan för dessa delar utgör entreprenadkostnaden 

som adderas med ett tillägg på 8 % för projekteringskostnad. Den totala investeringskostnaden 

fås då för vardera ventilationssystem och appliceras på typbyggnadens area. Samma sak görs 

med energianvändningen för respektive byggnad. 

 

En beräkning på förlust av vinst beroende på schaktyta görs genom att mäta schaktytan på ett 

våningsplan på ritning för en av byggnaderna och sedan applicera den procentuella skillnad 

som gäller för differensen i luftflöden för de olika systemen på schaktarean. För att räkna om 

denna skillnad i schaktarea från area till kronor per år används en schablonsiffra på ren vinst 

per kvadratmeter för en byggnad av liknande karaktär i centrala Göteborg. Denna siffra erhålls 

från en större etablerad fastighetsägare i Göteborg och på detta sätt beräknas den totala 

skillnaden av inkomst under ett år beroende på system.  
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PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
För att nå projektets syfte krävs en grundlig bakgrund till projektets förutsättningar som bas för 

analysen. I denna projektrapport förekommer ett antal byggtekniska begrepp som redogörs för 

i Figur 1. 

 

Benämning Enhet Betydelse 
A-temp m2 Golvarea i utrymmen som är avsedda att värmas till över 10 °C. 

Utrymmet begränsas av klimatskärmens insida. Area för varmgarage är 
ej inräknat. 

BTA (Bruttoarea) m2 Summan av alla våningsplans area. Avgränsas av byggnadens omslutande 
utsida. Öppningar i bjälklaget inräknas inte.  

LOA (Lokalarea) m2 Bruksarea för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende. 
Utrymme för drift och allmänna kommunikationer räknas inte med. 
I lokalarean ingår exempelvis area för verksamhet, personal (kapprum, 
WC, intern kommunikation (trappa, hall mm). Garage ingår i LOA för 
lokalbyggnader. 

 

Figur 1 Förklaring av begrepp (Boverket 2010). 

De aktuella objekten 

De två byggnader som används i detta projekt är projekterade kontorsbyggnader som planeras 

att byggas i centrala Göteborg. Båda byggnaderna är höghus som fortfarande är i 

projekteringsstadiet. Av hänsyn till sekretess kallas objekten hädanefter för Byggnad 1 

respektive Byggnad 2 i detta projekt. 

 

Byggnad 1 

Byggnad 1 är en kommersiell fastighet bestående av två torn, 25 respektive 14 våningar, med 

en sammanhängande del på 6 våningar. Plan 2 och 3 utformas för serviceinriktade verksamheter 

såsom livsmedelsbutik, restaurang och café medan resterande byggnad består av kontor. 

Fastigheten projekteras och byggs som en flexibel och mångsidig byggnad som är lätt att 

anpassa för uthyrning med möjlighet till öppna och/eller slutna kontorslösningar. Varje 

våningsplan om ca 600 m2 LOA ska ha möjlighet att delas för upp till 4 hyresgäster, totalt 

beräknas 35 - 40 hyresgäster finnas i byggnaden. 

 

Inom varje enhet ska tekniska system som t.ex. ventilation, värme och belysning finnas, vilka 

ska ha god möjlighet att anpassas till förändrade verksamhetsbehov genom måttliga insatser. 

Med anledning av detta ställs krav på flexibla och förändringsbara systemlösningar. Samtliga 

tekniska system dimensioneras med en överkapacitet på 20 % och en närvaro på 70 % beräknas 

finnas i byggnaden. Byggnaden förses med totalt åtta luftbehandlingsaggregat av FTX-modell 

och ventileras med ett variabelflödessystem. Tilluften behovsstyrs således individuellt till 

samtliga utrymmen med krav på tilluften. Lokaler med stor intermittent personbelastning såsom 

kontorslandskap och mötes- och konferensrum, förses även med närvarostyrd ventilation. 

Värme och kyla kommer från fjärrvärme respektive fjärrkyla. Fastigheten projekteras enligt 

BREEAM där kontorsdelarna konstrueras för att nå upp till nivån Excellent medan 

servicedelarna ska uppnå Very Good. 

 

Byggnad 2 

Byggnad 2 har målet att bli en flexibel kontorsfastighet som reses i en byggnad med ett torn på 

35 våningar och en sammanhängande del på 10 våningar. Byggnaden har en total A-temp på 

51 508 m2. Bottenplan är garage och plan 1 - 3 är kombinerat kallgarage, restauranger och 
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konferensrum. Resterande plan är kontor. Fastigheten beräknas inhysa totalt sex hyresgäster 

och projekteras för en viss överkapacitet i de tekniska systemen så att möjlighet ges till en 

framtida expansion eller potentiell verksamhetsförändring. Hela systemet ska ha en 

reservkapacitet på 30 % samt 10 % i schakt. Fastighetens luftbehandlingssystem är ett 

konstantflödessystem (CAV-system) med komfortkyla via kyld tilluft samt kylbafflar. 

Processkyla installeras med dimensionerande kyleffekt 3 kW/plan och hyresgäst. Värme och 

kyla kommer från fjärrvärme och fjärrkyla. Fastigheten ska miljöcertifieras och lägst uppfylla 

kraven för LEED, nivå Gold. 

Typ av ventilationssystem  

För objekten i detta projekt är det projekterat för från- och tilluftssystem med värmeåtervinning, 

så kallat FTX-system. I FTX-system styrs till- och frånluften med fläktar vilket ger ett 

välkontrollerat flöde av luft och det finns även en värmeväxlare i luftbehandlingsaggregatet 

som återvinner värmen i luften från frånluften till tilluften. Detta ger en lägre energianvändning 

(Svensk ventilation, u.å. a). I Byggnad 1 är systemet ett variabelflödessystem, VAV som står 

för Variable Air Volume, och i Byggnad 2 är det ett konstantflödessystem, CAV som står för 

Constant Air Volume. 

 

Ett VAV-system innebär att ventilationsflödet kan variera under hela drifttiden och styrs genom 

antingen temperatursensor, personnärvaro eller koldioxidindikator. Det förekommer även 

styrning med en kombination som till exempel temperatur och koldioxidhalt. Denna variabla 

flödesreglering sker antingen med motordrivna tilluftsdon eller motordrivna spjäll som styrs av 

den valda indikatorn. Vilken eller vilka av indikatorerna som ska gälla framgår alltid i 

kravbeskrivning för objektet. Eftersom det dimensionerade luftflödet för byggnaden blir större 

för att klara av forcering blir även kanalsystem och luftbehandlingsaggregat större, alternativt 

fler, än i ett konstantflödessystem där variation i ventilationsflödet inte förekommer (Warfvinge 

& Dahlblom, 2010). 

 

I ett CAV-system är till- och frånluftsflödena konstanta under hela drifttiden utan 

flödesreglering. Detta oavsett mängd värmealstring i rummet eller om rummet står tomt. Då 

ventilationsflödet är detsamma behövs inga injusteringsspjäll för flödesreglering och 

kanalsystemet tar mindre plats (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I lokalbyggnader där folk inte 

vistas hela dygnet kan elfläktarna till luftbehandlingsaggregatet stängas av utanför arbetstid för 

att på så sätt minska energianvändningen, på samma sätt även i ett VAV-system. 

Konstantflödessystem lämpar sig bäst då ventilationsbehovet är konstant och det är små 

skillnader i person- och värmelaster (Abel & Elmroth, 2016; Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Det blir alltmer rekommenderat att istället använda VAV-system på grund av stigande 

energipriser och ambitioner att minska energianvändningen och därmed även påverkan på 

miljön (Svensk Ventilation, u.å. b). 

 

I en kontorsbyggnad beror ungefär hälften av den interna värmelasten på elektrisk apparatur 

såsom datorer och skrivare (Eicker, U. 2009). Då moderna kontorsfastigheter konstrueras med 

god värmeisolering och tätare klimatskal blir värmealstringen större inomhus när personvärme, 

belysning och kontorsmaskiner i bruk ger ifrån sig värme (Danielsson, S. 1995). Komfortkyla 

installeras då kylbehovet är större än vad ventilationssystemet klarar av att kyla och är då 

vattenburen (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I Byggnad 2 är det projekterat för kylbafflar. 

 

Kylbafflar 
Kylbafflar kallas också för kyltak på grund av dess placering i tak och funktion att kyla. Två 

kopparrör i baffeln genomströmmas av kylvatten som omges av tunna parallella plåtlameller. 
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Baffeln liknar utseendemässigt belysningsarmatur med ett plåthölje runt och ett galler nedtill 

där den varma luften i rummet kan strömma genom. Det är viktigt att temperaturen på kylvattnet 

är högre än rumsluftens daggpunktstemperatur så att risk för kallras och kondens minimeras. 

Annars finns risken att det droppar ner fukt i vistelsezonen (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Byggprocess 

En byggprocess består av tre huvudmoment; programformulering, projektering och själva 

byggandet. Programformuleringen skrivs i programhandlingarna och behandlar grundläggande 

byggnadens basuppgifter som ändamål och storlek men även mer i detalj kring byggnadens 

utformning och krav som ska uppfyllas. Projekteringen utgår från programhandlingarna och 

delas upp i systemutformning och detaljprojektering, vilket resulterar i bygghandlingar som 

byggnaden uppförs efter. Vid större byggprojekt, som dessa objekt i denna rapport är, är det 

vanligt förekommande att projekteringen och därmed byggandet förskjuts i tiden. Det finns 

många inblandade parter, alltifrån beställare och entreprenörer till kommunen och allmänheten, 

vilket innebär att samtliga underlag är föränderliga. Då projekteringen är obeständig påverkas 

även kostnaderna under hela byggprocessen (Abel & Elmroth, 2016). 

 

I detta projekt används underlag från projekteringsstadiet för att genomföra analyserna. Då 

ingen av byggnaderna ännu ej är uppförda är således både bygghandlingar och kalkyler ej de 

slutgiltiga versionerna. Dessa är dock framtagna inom ett tidsspann som är lämpligt för att 

kunna göra en jämförelse på lika villkor och enligt samma marknadspriser. 

BAKOMLIGGANDE RIKTLINJER 

Hållbar utveckling 

Befolkningen på planeten ökar och vi är nu fler än sju miljarder människor. En 

befolkningsökning utan historisk jämförelse som möjliggjorts med billiga fossila bränslen. 

Minskning av biologisk mångfald, kraftiga klimatförändringar och övergödning är ett axplock 

av konsekvenser som den moderna världens levnadssätt fortsätter att orsaka. 80 % av 

befolkningen lever i fattigare länder där även den största befolkningstillväxten sker. Det är 

omöjligt för hela jordens befolkning att leva enligt västerländsk standard då resurserna inte 

skulle räcka till. Dagens konsumtionsvanor och livsstil är på kollisionskurs med naturen 

(Bokalders & Block, 2014). 

 

Det är de ändliga resurserna som vi behöver hushålla med så som olja, radioaktiva ämnen, kol 

och mineraler. En hållbar utveckling talar för att tänka generationer framåt i tiden och lämna en 

planet för nästa generation där förutsättningarna för allt liv på jorden inte har försämrats. Det 

var Brundtland-kommissionen som myntade begreppet ”hållbar utveckling” (sustainable 

development) varpå det år 1992 togs ett nytt steg med FN-konferensen i Rio de Janeiro. Efter 

konferensen i Rio de Janeiro gick tankesättet kring miljöproblem från lokalt till globalt 

(Bokalders & Block, 2014). 
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FN:s uppdrag till världens länder blev att förena 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i 

syfte att nå en hållbar utveckling, något som 

venndiagrammet i Figur 1 illustrerar. 

Diagrammet visar att en hållbar utveckling 

aldrig kan uppnås utan samverkan mellan de tre 

parametrarna. 

 
 

Figur 1 Venndiagram hållbar utveckling (Wikimedia 2015). 

 

Med ekonomisk hållbarhet talas det om det företagsvänliga klimatet där småföretag lätt kan 

etablera sig och om möjligheten till en attraktiv livsstil med ett tillgängligt utbud av kultur, 

fritidsaktiviteter och nöjesliv. Den ekologiska hållbarheten tar sitt fäste i att anpassa 

exploatering efter plats där en noggrann analys görs av platsen före ingrepp så att inverkan på 

natur och biologisk mångfald blir minsta möjliga. Social hållbarhet handlar om att skapa välfärd 

åt individen och erbjuda en väl genomtänkt stadsgestaltning. Här är möjligheter till kollektiv-, 

gång- och cykeltrafik avgörande för att verka för en minskning av privatbilismens dominans. 

Social hållbarhet handlar även om individens inflytande på sin närmiljö och utvecklingen av 

samhället (Bokalders & Block, 2014). 

 

Att dessa tre parametrar samverkar är en utmaning som sällan uppfylls. Den enes intresse 

prioriteras före den andres och ekonomin får ofta hög prioritering. Bokalders och Block (2014) 

menar att vi människor är en del av naturen och skulle kunna ha en mer humanekologisk syn. 

Vidare poängterar de att experter verkar och talar inom sina enskilda expertområden och förstår 

ofta inte varandra. 

 
Vi måste arbeta för att bryta ner barriärerna mellan olika specialiteter. Experterna måste komplettera 

sina kunskaper med en samhällsvetenskaplig och reflekterande kompetens som kan se de 

samhälleliga tendenser till bristande hållbarhet och olika hot som förekommer runt omkring oss. 

(Bokalders & Block, 2014, s. 426). 

 

För att skifta de ramar vi tvingas att arbeta inom krävs det ett ifrågasättande och en diskussion 

av vår livsstil samt produktion och konsumtion som sådan. 

Att bygga hållbart som koncept 

I Boverkets Vision för Sverige 2025 (2012) skrivs i en sammanfattning för hållbart byggande 

om hur allt byggande sker utifrån ett hälsoperspektiv för både människa och natur. Att resurser 

hushålls med och att energianvändningen har minskat genom samtliga steg samtidigt som 

människors behov av livskvalitet ska vara i fokus. Då vi tillbringar 70 - 90 % av tiden inomhus 

väger inomhusklimat och hälsa tungt när EU ger riktlinjer för hållbart byggande. Byggnadens 

livslängd och underhållsbehov likväl som livskvaliteten för personerna som vistas i byggnaden 

och deras hälsa är lika viktiga aspekter att ta hänsyn till som att se till byggnadens energibehov 

när man talar om hållbart byggande. Den sociala faktorn när man talar om kontorsbyggnader 

handlar mycket om hur man upplever kontorslandskap, hur man bygger till mötesrum och hur 

ventilation kommer att fungera på ett energieffektivt sätt (Ekohus, 2014). 

 

I takt med att den bebyggda arean per person i Europa beräknas fördubblas från 3 m2 per 

invånare år 2000 till 6 m2 per invånare år 2020 ökar även behovet av att kyla bort interna 

värmelaster från elektriska apparater och att skapa komfort inomhus sommartid. I norra Europa 
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är den oönskade värmen från solinstrålning sommartid ofta förbisedd och missberäknad, varpå 

behovet av kyla är högre per m2 än i södra Europa där detta tagits i beaktande arkitektoniskt 

(Eicker, 2009). Att använda luftbehandlingssystemet för klimathållning är en effektiv metod att 

kyla bort oönskad överskottsvärme. Detta görs då med en undertempererad tilluft som tillförs 

den varmare rumsluften. I de fall då tilluftens temperatur ökar så pass mycket att den överstiger 

den önskade tilluftstemperaturen minskar dess kapacitet att föra bort värme och rummet blir 

varmare. Då behövs tilluften kylas vilket ofta sker med ett elberoende kylbatteri (Abel & 

Elmroth, 2016). Här blir energieffektiviseringen relevant då projektering efter rådande plats och 

förhållanden kan minska behovet av elberoende kyla eller värme. 

 

Med klimatsmart byggda hus menar man i vårt klimat hus med bra fönster, god isolering och 

värmeåtervinning. Bra skydd mot solinstrålning och tjocka väggar minskar behovet av el både 

för uppvärmning och ventilation. Klimatsmarta hus innebär också en byggnation med material 

med små ekologiska fotavtryck, som t ex trä framför armerad betong och utan innehåll av giftiga 

kemikalier (Bokalders & Block, 2014). Sammanfattningsvis kan man läsa i arkitekterna Varis 

Bokalders och Maria Block bok om byggekologi att det hållbara byggandet för människa och 

miljö handlar om att bygga sunda hus, hushålla med resurser där alla kretslopp sluts och att det 

är mycket viktigt att byggandet anpassas till platsen. Med andra ord ger dem en holistisk syn 

på hållbart byggande och byggekologi där man tar med energieffektivitet utan att bygga in 

dåliga material med höga emissioner och stora ekologiska fotavtryck. 

Geografisk placering 

Hela Göteborg står inför en stor stadsutveckling där många stadsdelar renoveras eller byggs 

om. Byggnaderna i detta projekt är planerade att uppföras i stadsdelen Gårda som sträcker sig 

utmed E6:an från Liseberg och Svenska Mässan i söder till Olskroken och Stampen i norr.  I 

dag finns både kontor och bostäder i området och dessa planeras att utvecklas ytterligare 

(Göteborgs Stad, u.å.). 

 

Då en nybyggnation ska ta plats med så liten påverkan som möjligt på omgivande natur och 

miljö är det avgörande att studera platsen före bebyggelse. Detta för att få en bild av de 

förutsättningar som finns och på så vis anpassa bebyggelsen till platsen. Att anpassa till platsen 

handlar främst om fyra huvudpunkter enligt Bokalders & Block (2014): 

- Samhällsstruktur – att planera bebyggelsen på ett sådant vis så att transportbehov 

minskas och en tydlig nätverksstruktur finns mellan samhälle, landsbygd och stad. 

Gång- och cykelbanor bör vara utgångspunkt för planeringen och kollektivtrafiken väl 

utbyggd. 

- Människan - mår bra av estetiskt tilltalande miljöer, trygghet och trivsel. Ibland behöver 

vi vara tillsammans och ibland behöver vi spendera tid ensamma för att må bra samt ges 

möjligheter till att påverka vår närmiljö och delta i samhällsutvecklingen. Att bygga på 

ett sådant sätt så att människan kan leva tryggt, utom rädsla och risk för segregation är 

viktigt för samhällsutvecklingen. 

- Naturanpassning – att skapa ett underlag för bebyggelsen där flora, fauna, geografi, 

geologi, hydrologi och mikroklimat studerats noga före beslut. Detta är mycket positivt 

för den biologiska mångfaldens fortsatta existens och de areella näringarna. 

- Miljöanpassa – även befintlig bebyggelse behöver bli mer resurssnål, sund, 

kretsloppsanpassad och anpassad till platsen i arbetet mot en hållbar utveckling. 
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I Sverige är det enkelt att undersöka en geografisk plats med hjälp av de omfattande kartor som 

finns över landet. Det finns kartor över de flesta olika områden som kan tänkas behöva 

undersökas så som brunnar, fastighetsgränser, vegetation, geologi, klimat m.fl. En del uppgifter 

kan man få ta fram på egen hand då de saknas. 

 

När man börjar planera för bebyggelse och ska undersöka en plats är det ytterst viktigt att man 

börjar att planera utifrån platsens egna förutsättningar och villkor. Detta ger en bild av vad man 

har att jobba med, som t.ex. hur platsen tidigare har påverkats av klimat och nederbörd, hur 

inlandsisen har format dalar och berg, hur grundvattenströmningars riktningar ter sig osv. Lika 

viktigt som det är att studera fauna och flora är det även att titta på väderförhållandena som ljus, 

mörker och vind (Bokalders & Block, 2014). 

 

Det underlag man får fram från studierna av de olika förutsättningarna för platsen sammanställs 

och kan sedan användas av exempelvis kommun för att analysera och diskutera eventuella 

utmaningar och målbilder. Analysmoment ger möjlighet till reflektion och kan påvisa olika 

kvaliteter som finns lokalt. Dessa lokala kvaliteter gäller det sedan att utveckla med passande 

insatser samt finna lösningar till de utmaningar som kan upptäckas. Oftast i samverkan med 

andra lokala, regionala eller nationella aktörer nås sedan uppsatta mål (Bokalders & Block, 

2014). 

Geografiskt informationssystem – GIS 

Ett datorbaserat informationssystem som benämns GIS - geografiskt informationssystem - 

presenterar geodata och hanterar analys, lagring, bearbetning och inmatning av densamma. 

Kommuner använder GIS när verksamheter ska rationaliseras, då främst utifrån miljövård och 

fysisk planering. Inom GIS finns verktyget Matrixgreen som ger en bild av ekologiska 

konsekvenser i ett grönområde man tänkt bebygga. På lokal nivå är det kommunerna som har 

det yttersta ansvaret för GIS medan det på nationell nivå är Lantmäteriet. Inom EU benämns 

motsvarigheten till GIS för SDI – Spatial Data Infrastructure (Bokalders & Block, 2014). 

Miljökonsekvensbeskrivning - MKB 

När en verksamhet som kan ha betydande miljöpåverkan på omgivningen blir aktuell för 

etablering så görs en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av berörd kommun. 

Verksamheten bedöms utifrån omfattning, lokalisering och utformning där dess samlade 

påverkan på växter, djur, klimat och landskap analyseras. Oftast görs det en MKB i många 

kommuner även om verksamheten inte klassas ha ”betydande påverkan”, med det goda skälet 

att miljöfrågorna på så vis kommer med redan i planeringsskedet. Miljöbedömningarna och 

konsekvensbeskrivningarna som görs i Sverige tar sin form ur EU:s direktiv, vilka är 

minimidirektiv där varje medlemsland har friheten att själva gå längre i sin tillämpning. Sverige 

är ett av de länder som valt att gå längre än anvisningen (Bokalders & Block, 2014). 

 

I Miljöbalkens sjätte kapitel återfinns miljökonsekvensbeskrivningens grundläggande reglering 

som infördes den 21 juli 2004 med syftet att främja en hållbar utveckling genom att integrera 

miljöaspekter i program och planer. Även den förordning som ändrades den 1 juli 2015 

återfinns i 6 kap miljöbalken. Kompletterande bestämmelser om miljöbedömning av 

detaljplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar finns i bygglagen (PBL) (Bokalders & Block, 

2014, Länsstyrelsen, u.å.). 
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Lagstiftning och mål  

För att kunna styra världens befolkning i riktning mot en gemensam hållbar värld behöver en 

samstämmighet kring målet finnas (Sundqvist, 2010). Globalt, nationellt och på regional nivå 

finns det lagar och regler att förhålla sig till gällande hållbar utveckling. 

 

Agenda 2030 

År 2015 antog FN:s samtliga 197 medlemsländer resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 

2030 för hållbar utveckling. Denna innehåller sjutton globala mål för att uppnå en socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.  Bland punkterna finns bl.a. mål om 

att hållbara städer och samhällen ska byggas samt att man ska säkerställa hållbara 

konsumtions- och produktionsmönster. I Sverige ligger ansvaret för genomförandet av 

Agenda 2030 på regeringen. Landsting, kommuner och statliga myndigheter har i uppgift att 

kartlägga och redovisa till regeringen hur deras verksamheter bidrar till möjligheten att uppnå 

de globala målen i Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2015). 

 

Kyotoprotokollet 

År 1997 tecknades Kyotoprotokollet som ett tillägg till United Nations Framework Convention 

on Climate Change (UNFCCC), även benämnd klimatkonventionen, vilken undertecknades på 

världskonferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Genom att underteckna 

Kyotoprotokollet förpliktade industriländer sig att reducera sina utsläpp av skadliga 

växthusgaser med fem procent under åren 2008 - 2012 i jämförelse med utsläppen år 1990. 

Totalt har 192 länder skrivit under Kyotoprotokollet och däribland även utvecklingsländer men 

dessa har inga utsläppsförbindelser.  

 

Vid klimatmötet i Doha år 2012 beslutades det att förlänga Kyotoprotokollets giltighetstid till 

år 2020. De växthusgaser som kontrolleras är koldioxid, metan, kvävedioxid, fluorkolväten, 

perflourväten och svavelhexaflourid (Energimyndigheten, 2015). Då koldioxid är den vanligast 

förekommande växthusgasen med störst effekt på den förstärkta växthuseffekten enligt 

Sundqvist (2010) är det oftast åtgärder för att minska dess utsläpp som fokus läggs på. 

 

Miljöbalken 

Miljöbalken är Sveriges sammanfattande miljölagstiftning vars syfte är att främja en hållbar 

utveckling. Balkens föreskrifter innebär att nuvarande och kommande generationer garanteras 

en hälsosam och god miljö (SFS 1998:808). Många andra lagar har koppling och hänvisar till 

bestämmelserna som finns i miljöbalken, vilket innebär att kopplingen att främja en hållbar 

utveckling går att finna i många av Sveriges lagar (Naturvårdsverket, 2017b) 

 

Sveriges miljömål 

Sveriges miljömålssystem innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett 

tjugotal aktuella etappmål. Generationsmålet fungerar vägledande på alla samhällsnivåer och 

anger inriktningen för den samhällsomställning som behövs för att miljökvalitetsmålen ska nås 

inom en generation. Miljökvalitetsmålen skildrar det tillstånd i den svenska miljön som 

miljöarbetet ska resultera i. Varje år följs varje mål upp med en rapport samt en fördjupad 

utvärdering varje mandatperiod. Respektive myndighet som ansvarar för ett specifikt mål följer 

upp det och rapporterar vidare till Naturvårdsverket som sammanställer och redovisar för 

regeringen (Naturvårdsverket, 2017c). 

Certifieringar  

Miljöcertifiering av byggnader fick stor spridning i början av 2000-talet och utförs av Sveriges 

nationella oberoende certifieringsorgan Sweden Green Building Council (SGBC). 
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Certifieringen ställer krav på bl.a. komponenter och byggnadssätt vilket innebär att byggnadens 

påverkan på miljön och dess omgivning blir mindre (SGBC, 2013). En certifiering påverkar 

både försäljningspris och hyresintäkter samt gör att byggnaden värderas bättre vid hög 

energieffektivitet. En miljöcertifierad byggnad gör att både fastighetsägare, investerare och 

hyresgäster har en positiv inställning till hållbart byggande. Internationella standarder gör att 

objekt som är certifierade enligt dessa system öppnar marknaden för både svenska och 

internationella investerare som då har kunskap om byggnadens beskaffenhet (Brown, 

Malmqvist & Wintzell, 2014). 

  

BREEAM 

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett internationellt certifieringssystem 

för miljö och hållbarhet som används för ny- och ombyggnad av lokaler avsedda för kontor, 

industri och handel. Byggnadens effekter på miljö- och hälsobelastning bedöms på tio områden 

utifrån dess prestanda. De områden som betygsätts är: 

 Ledning 

 Hälsa och inomhusmiljö 

 Energi 

 Transport 

 Vatten 

 Avfall 

 Förorening 

 Mark och ekologi 

 Material  

 Innovation 

Bedömningen ger poäng inom respektive område vilka sammanvägs till en totalpoäng och ger 

något av följande betyg för byggnaden: Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding. 

BREEAM är ett internationellt certifieringssystem vilket gör att det går att jämföra byggnader 

över hela världen. Den svenska delen BREEAM-SE utgår från den internationella metoden men 

är anpassad till svenska regler och standarder (SGBC, 2013). 

 

LEED 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är likt BREEAM ett internationellt 

miljöcertifieringssystem. Utifrån den grundläggande utformningen av LEED har ett antal olika 

versioner utarbetats för att anpassas till olika ändamål. Systemet kan tillämpas för ny-, om- och 

befintlig byggnation inom alla typer av bebyggelser såsom bostäder, kommersiella byggnader 

och hela stadsdelar.  Byggnadens egenskaper bedöms ur ett hållbarhetsperspektiv inom följande 

områden:  

 Närmiljö  

 Vattenanvändning 

 Energianvändning 

 Material 

 Inomhusklimat.  

Inom varje område finns ett antal kriterier att uppfylla som ger poäng. Den totala 

poängfördelningen mellan områdena ger en bild av hur stor påverkan på miljön respektive 

område har (SGBC, u.å. a). Utifrån hur väl byggnaden uppnår kraven från LEED erhåller 

byggnaden betygen Certifierad, Silver, Guld och Platinum.  LEED är inte anpassad till den 

svenska marknaden utan utgår från amerikanska regler och standarder (SGBC, u.å. b). 
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Svanen 

Svanen är en nordisk miljölicens som drivs opartiskt av regeringen med syfte att påverka 

konsumenten att välja miljövänliga produkter och tjänster. Det bakomliggande målet är att 

uppnå ett hållbart samhälle. Framförallt ställs krav på produktgrupper med stor potential att 

minska sin miljöbelastning. Kraven som ställs för certifieringen utgår från ett 

livscykelperspektiv där hänsyn tas till miljöpåverkan under hela produktens livstid (Svanen, 

u.å. a). Hela byggnader kan Svanenmärkas vilket innebär att dess inomhusmiljö är sund och att 

byggnaden påverkar miljön så lite som möjligt. För att en byggnad ska bli märkt med Svanen 

kontrolleras hela byggprocessen och det färdigställda huset utifrån licensens krav (Svanen, u.å. 

b). 

 

Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är den mest använda svenska miljöcertifiering för hållbara byggnader. 16 olika 

parametrar för innemiljö, material och energianvändning kontrolleras och säkerställer god miljö 

i de flesta typer av byggnader, både nya och befintliga. Då Miljöbyggnad är utvecklat för den 

svenska marknaden följer den svenska bygg- och myndighetsregler. Oberoende specialister 

granskar och byggnaderna betygssätts med guld, silver eller brons (SGBC, u.å. c). 

Livscykelkostnadsanalys – LCC 

LCC står för Life Cycle Costs, på svenska livscykelkostnader, och är en utvärderingsgrund då 

man vill undersöka en varas, tjänsts eller byggentreprenads kostnad och därmed kunna avgöra 

vilket anbud som anses ekonomiskt fördelaktigt. Med kostnad menas flertalet olika parametrar 

som återvinningskostnad, kapitalkostnad, förvärvskostnad m.fl. men även kostnad i form av 

arbetstidsåtgång eller om de externa miljöeffekterna går att räkna på i ett kontrollerbart belopp 

pengar kan även detta vara en del i en LCC (Upphandlingsmyndigheten, 2017a). Således är 

LCC en jämförelsemetod mellan två eller flera alternativ som visar om en åtgärd är mer eller 

mindre lönsam i jämförelse med en annan men inte om åtgärden i sig är lönsam. Metoden passar 

även att använda för att undersöka olika energisparåtgärder (Abel & Elmroth, 2016). 

 

Låg LCC kan innebära att tekniska lösningar med högre investeringskostnad kan vara 

ekonomiskt lönsamma på sikt då de kan ge lägre drift- och förvaltningskostnader. Ett exempel 

är miljonprogrammet, då det byggdes totalt ca en miljon bostäder under tio år. Av dessa 

bostäder byggdes 20 – 25 % med låg standard och dålig teknisk kvalitet till lågt pris, vilket har 

inneburit en kort livslängd för byggnaderna och stora renoveringsbehov. Kostnaderna för dessa 

renoveringar är större än om man från början hade valt hållbara lösningar (Bokalders & Block, 

2014). 

Parametrar i LCC 

I denna LCC ingår en rad olika parametrar som tillsammans ger resultatet. Det är viktigt att alla 

relevanta delar fylls i så att programmet får med dessa och så att resultatet blir så korrekt som 

möjligt. Nedan beskrivs några av de mest relevanta parametrarna som tagits med i denna 

rapports LCC-analys. 

 Emissioner – utsläpp av kemiska ämnen som avges från produkten och förorenar luften. 

Nya produkter emitterar mest men emissioner förekommer under hela produkten livstid. 

Oftast mäts utsläppen i koldioxid- eller andra växthusgasekvivalenter (RI.SE, u.å.). 

 A-temp – den invändiga arean för respektive vånings-, källar- och vindsplan där 

temperaturen är över 10°C. A-temp är den area som byggnadens tillförda energi fördelas 

på för att beräkna byggnadens specifika energianvändning, vilken BBR ställer krav på 

vid byggnation (Boverket, 2010). 
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 Effektbehov – påverkar investeringskostnaden eftersom den påverkar storleken på 

värme- och kylsystemet (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 Drift- och underhållskostnad – utgifter som finns under hela varans livstid och beräknas 

enligt nuvärdesmetoden. Energikostnaden påverkar driftkostnaden. Nuvärdesmetoden 

är implementerad i beräkningsprogrammet. 

 Investeringskostnad, livslängd, skatter, räntor och prisökningar har betydelse vid 

utvärdering av kostnaden enligt LCC (Upphandlingsmyndigheten, 2017b). Dessa data 

fylls i manuellt. 

Känslighetsanalys 

I en LCC-kalkyl kan det finnas en inbyggd så kallad känslighetsanalys vars uppgift är att 

behandla osäkerheter i kalkylen. Osäkerheter kan vara kalkylränta och driftkostnader vilka är 

föränderliga siffror över tid och därför slår olika på resultatet. Om en känslighetsanalys finns 

med i en LCC eller inte kommer att visa på helt olika lönsamheter för samma investering och 

kan därför spela stor roll. Kalkylräntan och den tekniska livslängden bör väljas av den enskilda 

organisationen och spegla ett genomsnitt av organisationens lånekostnader. Detta för att 

känslighetsanalysen visar värsta och bästa scenario och det är svårt att förutse eventuella 

förändringar i till exempel ränteförändringar (Upphandlingsmyndigheten, 2017c). 

 

Kalkylräntan i känslighetsanalysen jämförs oftast med en ränta på noll procent men bör även 

jämföras med både en högre och lägre ränta än den valda med samma marginal åt båda håll för 

att se hur dessa scenarier påverkar resultatet. Den effekt som kalkylräntan sedan får beror även 

på livslängden och andelen driftkostnader (Upphandlingsmyndigheten, 2017c). Driftkostnader 

är alla kostnader för underhåll och drift som krävs för byggnadens funktion samt el- och 

värmeenergi (Abel & Elmroth, 2016). 

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Byggnadstyp 

Genom att bygga höghus löser man platsbristen som råder i städerna samtidigt som 

byggnaderna blir framträdande i stadsmiljön. Att bygga hus av denna dignitet ställer stora krav 

på både byggnadens konstruktion och de system som finns däri. De granskade projekten är två 

mycket höga byggnader som kommer att bli ca 100 meter höga. 

 

Byggnaders utformning med b.la. stora fönsterpartier som medför värme från solinstrålning 

samt värme som alstras från verksamheten tillsammans med de krav som finns på 

rumstemperatur påverkar hur stor ventilationsanläggning som krävs. Ytterväggar, tak, dörrar, 

fönster och andra delar som utgör en gräns mot uteluften är en byggnads klimatskärm. Det är 

kvaliteten och måttet på denna som avgör storleken på transmissionsförlusterna från 

byggnaden. I byggnader med kontorsverksamhet är dessa faktorer avgörande för hur 

utrymmeskrävande installationerna för luftbehandlingen blir (Abel & Elmroth, 2016). 

 

Enligt Skatteverket (u.å.) ska alla byggnader i Sverige klassificeras efter vilken byggnadstyp 

den är. Indelningen grundar sig på vilket ändamål som byggnaden är inrättad för och de objekt 

som betraktas i denna studie betraktas som hyreshus. Ett hyreshus är en byggnad som är 

konstruerad till bostad åt minst tre familjer eller till butik, restaurang, hotell, kontor eller 

liknande. 
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Systemval 

Systemvalen för de två aktuella objekten är CAV med kylbafflar respektive VAV vilket är 

förutbestämt av beställarna av projekten. Oberoende av systemval fördelas det totala 

ventilationsbehovet på ett antal luftbehandlingsaggregat som placeras ut med lämpliga avstånd 

i byggnaden för att klara att fördela erforderligt luftflöde samt upprätthålla rätt tryckfall i 

systemet. I en kontorsbyggnad med VAV-system där värmebortförsel sker med kyld tilluft från 

luftbehandlingsaggregatet åtgår stora kanaler och därmed schaktyta för att kunna transportera 

luften från aggregat till don. CAV-system kräver mindre utrymme då luftflödet per don är lägre 

på grund av konstant flöde och så då även kanalstorleken1. 

 

Ventilation innebär att ett luftutbyte sker i ett slutet utrymme. Hur stort luftflöde som krävs 

beror dels på kraven som ställs på luftkvalitet och termiskt klimat och dels på hur stor den 

interna utvecklingen av värme och föroreningar är. I ett bostadshus används ventilationsluften 

främst till att säkerställa god luftkvalitet medan den i lokalbyggnader dimensioneras för att föra 

bort värmeöverskott som uppstår i byggnaden (Abel & Elmroth, 2016). 

 

Båda projekterade byggnader har uttalade krav på att vara flexibla i sina systemlösningar. 

Anledningen till att man vill projektera för ett flexibelt ventilationssystem är för att det finns en 

strävan efter att vara anpassningsbar i ett alltmer flexibelt samhälle där fastighetsägaren vill 

kunna vara öppen för ändrade hyresgäster utan att göra större kostnad eller ingrepp i systemet. 

Målet är därför att projektera ventilationssystem som uppfyller sitt syfte och samtidigt enkelt 

går att anpassa. Anpassningen handlar i kontorsbyggnader oftast om att gå från ett öppet 

kontorslandskap eller konferensrum till cellindelade rum, eller tvärtom, där innerväggar förs 

upp eller demonteras utan att luftdon behöver flyttas eller dimensioneras om1. 

 

I det tidiga skedet av projekteringen görs typplan då man oftast inte känner till hyresgästen. Av 

den anledningen är det också viktigt att systemet är flexibelt (ur projektörens perspektiv?) för 

att skapa en stabil utgångspunkt som uppfyller kraven men samtidigt passar flera lösningar som 

beställaren kan tänkas vilja ha för byggnaden. Vid projekteringen eftersträvas därför ett rakt, 

enkelt system med symmetri. Med symmetri menas att donen placeras ut med lika storlek och 

avstånd vilket ger en jämnare luftspridning i rummet. Det mest fördelaktiga sättet att uppnå 

denna flexibilitet och jämna spridning är med ringmatning för ett VAV-system. Ringmatning 

innebär en sluten kanalslinga utifrån vilken grenkanaler leder ut till tilluftsdonen, se Figur 3 för 

en principiell skiss. Ringmatning används med fördelen att tryckfallet i systemet blir lägre, då 

behovet att strypa flödet inte blir lika stort utan fördelas i hela slingan. Därmed minskar även 

risken för hög ljudalstring i kanalerna som följd av kraftig strypning1. 

 

 
Figur 2 Principiell skiss på ringmatning för ett ventilationssystem. 

                                                 
1 Samtal med Daniel Ögren, konsult på Bengt Dahlgren AB och handledare för detta projekt, den 25 april 2018. 
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Drifttid 

I arbetslokaler är den interna värmealstringen och temperaturkraven under arbetstid stor och 

låga under övrig tid. Av denna anledning behöver man separera driftfall för hur 

ventilationsanläggningen för bort överskottsvärme och säkerställer luftkvaliteten ”under 

arbetstid” och ”utom arbetstid”. Drifttiden, vilken är tiden som anläggningen körs, behöver vara 

något längre än arbetstiden för att säkerställa klimatet. Genom att helt eller delvis stänga av 

driften då behov inte finns kan stora kostnader sparas då det minimerar behovet av el till 

anläggningen (Abel & Elmroth, 2016). I diagram 1 åskådliggörs principiellt hur detta skulle 

kunna se ut för vardera system i en byggnad.  

 

Drifttiden för Byggnad 1 är satt till kontorsverksamhet med marginal mellan kl. 06.00-19.00, 

alltså 13 timmar/vardag. 

 

I Byggnad 2 har kontor och konferens en drifttid mellan kl. 06.00-18.00, alltså 12 

timmar/vardag. Därutöver används klimatanläggningen till nattkyla under maj-september 

mellan kl. 22-07 förutsatt att: tute ≥ 13°C, tfrånluft ≥ 22°C, tfrånluft-t ute ≥ 2°C. 

 

 
 

Diagram 1 Principiellt diagram för luftflödet under drifttiden för VAV- och CAV-system. 

BERÄKNINGAR 

Investeringskostnad 

Då båda projekten är pågående ändras systemhandlingar och ritningar under tiden och en 

avvägning måste därför göras för att komma fram till ett resultat i detta projekt. Kalkyler som 

har använts är från samma år för båda projekten. Detta ger en mer rättvis jämförelse 

byggnaderna emellan även om siffrorna idag kan ha ändrats med avseende på räntor, avgifter, 

arvoden, uthyrningsnivåer m.m. Dessa siffror ligger inbakade i beräkningarna för 

investeringskostnader och i LCC-analysen. Den sammanlagda entreprenadkostnaden för 

vardera ventilationssystem fås genom att addera specifika kalkyler för kyla, luft, värme, 

värmeåtervinning och styr. I kalkylunderlagen för de två byggnaderna finns det redogjort för 

vilka komponenter som är valda, antal och pris. Nedan redovisas en förenklad sammanfattning 

över den typ av komponenter som förekommer i båda systemen.  
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Komponentlista inklusive: 

 30 % kostnad pålagt för arbete i högdel. 

 Arbetslön 

 Underentreprenader 

 Administrativa kostnader, entreprenörsarvoden 10 % 

 Omkostnadspålägg 8 % 

Kyla 

Back-, vridspjäll-, stryp-, injusterings-, säkerhets- och kulventiler, kopparrör, rostfria stålrör, 

cellmatta, isoleringsmaterial, filter, mätare, svets- och packningsmaterial, inkoppling   

 

Luft 

Aggregat, ljuddämpare, luftdon, brand- och injusteringsspjäll, kanaler (cirkulära och 

rektangulära), isolering, injustering/OVK/provtryckning, projektering, säkerhets- och 

ytterväggsgaller, montage   

Byggnad 2: jetfläktar garage, tilluftsbaffel  

 

Värme 

Rörskålar, elförzinkade stålrör, svetsade tubrör, expansionskärl (kompressor och markvärme), 

back-, vridspjäll-, stryp-, säkerhets- och kulventiler, rör luftkylare, filter, värmeväxlare 

markvärme, ridåvärmare, avluftning, avtappning, shuntgrupper,  

 

Värmeåtervinning 

Inkoppling luftbehandlingsaggregat, kopparrör, distansskålar, glykol, glykolkärl/pump, filter, 

cellgummi, tryckdifferensmätare, expansionskärl, stryp- och spjällventil, termometrar, 

avluftning avtappning   

 

Styr 

Spjäll, don, koldioxidgivare i kanal, kraftmatning, kringinstallation aggregat och kanalisation  

Byggnad 2: kylbafflar  

 

Beräkningen av entreprenadkostnaden görs enligt formel 1. 

 

Kalkyl (kyla+ luft+ värme+ värmeåtervinning+ styr) = Entreprenadkostnad   (1) 

 

Projekteringskostnaden sätts vanligen till 8 - 12 % av entreprenadkostnaden2 och har i denna 

analys satts till 8 % och beräknas med formel 2. 

 

Entreprenadkostnad · 0,08 = Projekteringskostnad       (2) 

 

Den totala investeringskostnaden för valt system är då summan av entreprenadkostnad och 

projekteringskostnad enligt formel 3. 

 

Entreprenadkostnad + Projekteringskostnad = Total investeringskostnad    (3) 

 

Samtliga kostnader delas med BTA för att få fram kvadratmeterskostnad enligt formel 4. 

 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝐵𝑇𝐴
 = Kvadratmeterskostnad         (4) 

                                                 
2 Mail från Tina Hering den 23 april 2018, kalkylansvarig på Bengt Dahlgren AB i Mölndal. 
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Kvadratmeterskostnaden multipliceras med area för typbyggnaden enligt formel 5 för att få 

entreprenad-, projekterings- och investeringskostnaden för typbyggnaden. 

 

Kvadratmeterskostnad∙ area för typbyggnad = kostnad för typbyggnad   (5) 

 

I tabell 1 och 2 redovisas kalkylerna och beräkningarna som gjorts med avseende på typ av 

ventilationssystem i typbyggnaden. 

 
Tabell 1 Investeringskostnad VAV. 

  Byggnad 1 VAV Typbyggnad 
  kr kr/m2 kr 

Kyla              2 339 013                     62                  3 095 882     

Luft            42 911 811                1 136                56 797 416     

Värme              7 674 505                   203                10 157 857     

Värmeåtervinning                  100 175                        3                      132 590     

Styr              3 220 100                     85                  4 262 075     

Summa entreprenadkostnad            56 245 604                1 489                74 445 821     

Projekteringskostnad              4 499 648                   119                  5 955 666     

Total investeringskostnad             60 745 253                1 608                80 401 486     

BTA m2                 37 776     

Ny BTA typbyggnad m2     50 000 
 

Tabell 2 Investeringskostnad CAV. 

  Byggnad 2 CAV Typbyggnad 
  kr kr/m2 kr 

Kyla                  23 050 000                       368                     18 401 724     

Luft                  67 950 000                    1 085                     54 247 166     

Värme                  23 739 900                       379                     18 952 499     

Värmeåtervinning                       100 000                            2                             79 834     

Styr                    1 799 500                          29                        1 436 612     

Summa entreprenadkostnad               116 639 400                    1 862                     93 117 835     

Projekteringskostnad                    9 331 152                       149                        7 449 427     

Total investeringskostnad                125 970 552                    2 011                   100 567 262     

BTA m2                          62 630         

Ny BTA typbyggnad m2                             50 000     

 

Energianvändning 

För att erhålla ett resultat i LCC-analysen är en viktig del att beräkna och fylla i siffror för hur 

energibehovet för fastigheten är fördelat över året. Denna fördelning har tidigare gjorts av två 

energikonsulter på Bengt Dahlgren AB för respektive ventilationssystem i vardera byggnad i 

datorprogrammet IDA ICE. Energibehovet är således redovisat för värme, kyla och fastighetsel 

separat med siffror på antal kWh/m2,år, vilka används som underlag till typbyggnadens totala 

energibehov. För att kunna applicera denna fördelning på typbyggnaden utifrån systemval har 

det tittats på hur stor del av det totala energibehovet som varje period kräver och räknats fram 

en procentsats för de beräknade byggnaderna. I tabell 3 och 4 visas fördelningen av 

energianvändningen för ett VAV- och CAV-system. 
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Tabell 3 Fördelning av energianvändning VAV-system. 

  
VAV 

  

Energiuppdelning Fjärrvärme Del av total Fjärrkyla Del av total 

Jan-mars & dec A A/D X X/V 

April, okt & nov B B/D Y Y/V 

Maj-sep C C/D Z Z/V 

Total D 
 

V 
 

  
Verkliga siffror 

 
Verkliga siffror   

0,55 
 

0,00   
0,25 

 
0,01   

0,20 
 

0,99 

 
Tabell 4  Fördelning av energibehov CAV-system. 

  
CAV 

  

Energiuppdelning Fjärrvärme Del av total Fjärrkyla Del av total 

Jan-mars & dec E E/H I I/L 

April, okt & nov F F/H J J/L 

Maj-sep G G/H K K/L 

Total H 
 

L 
 

  
Verkliga siffror 

 
Verkliga siffror   

0,72 
 

0,12   
0,23 

 
0,09   

0,06 
 

0,79 

 

Med typbyggnadens area, energibehov och procentsatsen har sedan en ny fördelning tagits fram 

för typbyggnaden. Fördelningen för energibehovet över året redovisas i tabell 5 och appliceras 

i LCC-analysen. 

 
Tabell 5 Energianvändning i typbyggnad.  

 

VAV CAV 
Energiuppdelning 

(kWh) 
Fjärrvärme  Fjärrkyla Fjärrvärme Fjärrkyla 

Jan-mars & dec 438 400 0 786 943 85 019 

April, okt & nov 197 600 2 700 249 388 63 993 

Maj-sep 163 200 447 300 63 669 550 988 

Summa 799 200 450 000 1 100 000 700 000 

 

Den specifika energianvändningen för vardera byggnad är baserad på byggnadsspecifika 

detaljer som bland annat arkitektonisk utformning av fastigheten, klimatskalens uppbyggnad 

och solinstrålning vilken varierar under året och beror på byggnadens placering. Dessa faktorer 

avgör transmissionsförlusternas storlek som också inverkar på resultatet för energibehov. Den 

totala specifika energianvändningen för de två byggnaderna redovisas i diagram 2 där den är 

framräknad till 42 kWh/år för Byggnad 1 med VAV-system och 63 kWh/år för Byggnad 2 med 

CAV-system och kylbafflar.   
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Diagram 2 Specifik energianvändning i respektive byggnad (IDA ICE).  

För att beräkna den totala energianvändningen i typbyggnaden på 50 000 m2 BTA för de två 

olika ventilationssystemen räknas först BTA om till A-temp, då det är A-temp som använts i 

beräkningarna i IDA ICE. Omräkningen görs genom att multiplicera BTA med 0,9 

(Energimyndigheten, 2010) enligt formel 6. 

 

BOA · 0,9= A-temp          (6) 

 

Den specifika energianvändningen för respektive ventilationssystem som ses i diagram 2 för 

Byggnad 1 och 2 multipliceras med typbyggnadens A-temp för att erhålla energianvändningen 

på årsbasis enligt formel 7. En sammanställning av beräkningen ses i tabell 6.  

 

Specifik energianvändning · A-temp = Energianvändning i typbyggnad   (7) 

 
Tabell 6 Total energianvändning i typbyggnaden för båda systemen. 

  VAV CAV 

Specifik energianvändning (kWh/m2,år) 42 63 

BTA typbyggnad (m2) 50 000 

A-temp typbyggnad (m2) 45 000 

Energianvändning i typbyggnad (kWh/år) 1 890 000 2 835 000 

 

Livscykelkostnad 

I verktyget för LCC-analysen läggs värden in manuellt för energipriser, teknisk livslängd och 

energiprisökningar som spås framåt i tid. Hur dessa parametrar väljs påverkar resultatet och 

åskådliggörs i en känslighetsanalys som återfinns i bilaga 1. Valda värden för denna analys är 

sammanställda i tabell 7 och 8 och är framtagna i samråd med avdelningschefen Christian 

Johansson på Bengt Dahlgren AB. Energikostnaderna i tabell 8 är dock hämtade från en tidigare 

utredning gjord av Bengt Dahlgren AB i oktober 2016. Beräkningsgången i LCC-verktyget kan 

inte redovisas i denna rapport då mallen är programmerad och exakta formler kan därför inte 

läsas ut.  
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Tabell 7 Indata i LCC. 

Räntor/prisökningar   

Kalkylperiod  20 år 

Kalkylränta 6,0 % 

Energiprisökning - 2,0 % 

Energiprisökning - Kalkyl 2,0 % 

Energiprisökning - Kyla 2,0 % 

Energiprisökning - Luft 2,0 % 

Energiprisökning - Värme 2,0 % 

Energiprisökning - Värmeåtervinning 2,0 % 

Energiprisökning - Styr 2,0 % 

 
Tabell 8 Rörlig energikostnad. 

Energislag  kr/kWh 

Fjärrvärme, jan-mars & dec 0,519 

Fjärrvärme, april, okt & nov 0,357 

Fjärrvärme, maj-sep 0,099 

Fjärrkyla, jan-mars & dec 0,170 

Fjärrkyla, april, okt & nov 0,260 

Fjärrkyla, maj-sep 0,330 

Fastighetsel 1,0 

 

Klimatpåverkan 

I LCC-verktyget framgår även klimatpåverkan med utsläpp av växthusgaser från fjärrvärme, 

fjärrkyla och fastighetsel. Dessa ses i tabell 9. Observera att el för drift ej är med då det är en 

föränderlig faktor över tid som är svår att uppskatta i ett så tidigt skede utan några hyresgäster. 

Fastighetselen är den el som fastigheten kommer att behöva för att fungera som t.ex. el till 

fläktar i ventilationsaggregatet och hissar.    

 
Tabell 9 Emissioner från fjärrvärme, fjärrkyla och fastighetsel i kg per använd kWh. 

  kg/kWh 

Växthusgaser - Fjärrvärme, jan-mars & dec 0,058 

Växthusgaser - Fjärrvärme, april, okt & nov 0,058 

Växthusgaser - Fjärrvärme, maj-sep 0,058 

Växthusgaser - Fjärrkyla, jan-mars & dec 0,04 

Växthusgaser - Fjärrkyla, april, okt & nov 0,04 

Växthusgaser - Fjärrkyla, maj-sep 0,04 

Växthusgaser - Fastighetsel 0,106 
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Uthyrningsbarhet  

En del i detta projekt är att undersöka hur uthyrningsbarheten för en fastighet påverkas av en 

viss typ av ventilationssystem. Känt är generellt att ett konstantflödessystem med kylbafflar 

upptar mindre plats som nämnts tidigare i denna rapport och att ett variabelflödessystem 

jämförelsevis kräver större schaktutrymmen för större kanaler. Vad som inte är känt dock är 

hur stor skillnaden blir i storlek och hur detta kan mätas ekonomiskt. I följande avsnitt har en 

beräkning för detta givits ett försök med utgångspunkt i de två byggnader som projekterats och 

sedan applicerat detta på en typbyggnad för att få en jämförbar siffra i en och samma byggnad.  

 

Luftflödena för CAV- och VAV- systemen ges av systemhandlingarna för de två byggnaderna 

och siffrorna bekräftas av avdelningschef Christian Johansson på Bengt Dahlgren AB som 

menar att det är branschenliga och rimliga siffror. Det är den procentuella skillnaden mellan de 

två siffrorna som blir det relevanta nyckeltalet för att beräkna schaktyta. Med luftflödena kända 

kan förhållandet mellan dessa beräknas med formel 8. 

 
𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑉𝐴𝑉−𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝐶𝐴𝑉

𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝐶𝐴𝑉
 = Procentuell ökning       (8) 

 

Den totala golvarean respektive den totala schaktytan mäts på ett våningsplan på ritning i 

Byggnad 2 med CAV-system och kylbafflar. Formel 9 tillämpas för att beräkna hur stor del av 

våningsplanet som är schaktyta. Den procentuella andelen schakt på ett våningsplan antas gälla 

för hela byggnaden eftersom det är höghus med i princip samma utformning på alla plan.  

 
𝑆𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡𝑦𝑡𝑎

𝑉å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑠𝑦𝑡𝑎
= Procentuell del schakt i byggnad med CAV-system    (9) 

 

En principbyggnad på 50 000 m2 BTA tillämpas för att beräkna hur respektive val av 

ventilationssystem ger olika storlek på schaktyta i byggnaden, vilket innebär olika stora 

uthyrningsbara lokaler. Area schakt för CAV-system i principbyggnaden beräknas med den 

procentuella skillnaden som fås av formel 9 och sätts in i formel 10. 

 

Procentuell del schakt · typbyggnad = Schaktyta typbyggnad för CAV-system  (10) 

 

Med schaktytan känd för ett CAV-system i typbyggnaden beräknas den ökade schaktytan för 

ett VAV-system med den procentuella ökning som resultatet från formel 8 gav och sätts in i 

formel 11.   

 

Schaktyta typbyggnad för CAV-system · procentuell ökning = Schaktyta typbyggnad  (11)  

för VAV-system 

 

Skillnaden mellan storlek i schaktyta i typbyggnaden mellan de två systemen beräknas slutligen 

med formel 12. 

 

Schaktyta typbyggnad VAV - schaktyta typbyggnad CAV = Skillnad schaktyta  (12) 

 

Enligt en större fastighetsägare i Göteborg medför varje uthyrd kvadratmeter i en 

kontorsbyggnad en vinst på 200 kr/år3. Då VAV-systemet upptar en större schaktyta innebär 

detta en förlust av vinst i byggnader med detta system. Denna ekonomiska förlust beräknas med 

formel 13.  

                                                 
3 Samtal med Christian Johansson, avdelningschef för avd. Installation 1 på Bengt Dahlgren AB, den 24 april 2018. 
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Skillnad schaktyta · vinst p.g.a. minskad kontorsyta =      (13) 

Total förlust av vinst per år 

 

I tabell 10 ses en sammanställning av beräkningen. 

 
Tabell 10 Förlust av uthyrningsbar kontorsyta p.g.a. schaktyta. 

  VAV CAV 
Luftflöde (l/m2, s) 2,3 1,5 

Procentuell ökning (%) 53 % 

Schaktyta (m2) 86,4 56,5 

Våningsplansyta (m2) 
 

3 210,40 

Procentuell del schakt (%) 2,69 1,76 

Typbyggnad total (m2) 50 000 

Schaktyta typbyggnad (m2) 1 346,3 880 

Skillnad schaktyta (m2) 466 

Vinst uthyrd kontorsyta (kr/m2, år) 200 

Förlust av vinst (kr/år) 93 200 

 

RESULTAT  

Investeringskostnader 

VAV ger lägst investeringskostnad, den är 25% lägre än investeringskostnaden för CAV. Den 

totala investeringskostnaden för ett VAV-system är 1 608 kr/m2 BTA medan den för ett CAV-

system är 2 011 kr/m2 BTA, se tabell 1 och 2 under avsnittet Beräkningar. För typbyggnaden 

ger detta en total investeringskostnad på 80,4 Mkr för VAV och 100,6 Mkr för CAV, vilket ses 

i diagram 3.  

 

 
 

Diagram 3 Investeringskostnader per system för typbyggnad. 
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Som även ses i diagram 3 så är investeringskostnaderna för delarna luft och styr i VAV-systemet 

dyrare än i CAV-systemet, vilket faller sig som sig bör då VAV-systemet kräver mer tekniskt 

komplexa don och styrsystem på grund av variabelt luftflöde under drifttiden. 

Energianvändning 

VAV-systemet har lägst energianvändning. För VAV-systemet i typbyggnaden krävs ca 800 

MWh/år fjärrvärme respektive 450 MWh/år fjärrkyla. Motsvarande siffror för CAV-systemet 

är 1 100 MWh/år fjärrvärme respektive 700 MWh/år fjärrkyla. Alltså är energibehovet från 

fjärrvärme och fjärrkyla större för CAV-systemet. Detta resultat redovisas i diagram 4. 

 

 
 

Diagram 4 Energianvändning typbyggnad. 

 

Summan av total energianvändning inklusive fastighetsel för VAV-systemet är 1 890 MWh/år 

och 2 835 MWh/år för CAV-systemet. Alltså en skillnad på 945 MWh/år vilket innebär 50 %. 

Detta resultat redovisas i diagram 5.  

 

 
 

Diagram 5 Total energianvändning i typbyggnad. 
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Livscykelkostnad 

VAV- systemet ger lägst livscykelkostnad för typbyggnaden. Livscykelkostnaden under en 20-

årsperiod är totalt 83 Mkr för VAV-systemet och 153 Mkr för CAV-systemet, vilket kan ses i 

tabell 11. I dessa kostnader är total investeringskostnad 56 Mkr för VAV- respektive 117 Mkr 

för CAV-systemet, årlig energikostnad 1,1 Mkr respektive 1,8 Mkr samt fasta kostnader 1,1 

Mkr respektive 1,0 Mkr inräknade.  

 
Tabell 11 Livscykelkostnad för 20 år. 

  VAV CAV   

Total investeringskostnad 56 245 604 116 639 400 kr 

Energikostnad - Fjärrvärme, jan-mars & dec 227 530 408 423 kr/år 

Energikostnad - Fjärrvärme, april, okt & nov 70 543 89 032 kr/år 

Energikostnad - Fjärrvärme, maj-sep 16 157 6 303 kr/år 

Energikostnad - Fjärrkyla, jan-mars & dec - 14 453 kr/år 

Energikostnad - Fjärrkyla, april, okt & nov 702 16 638 kr/år 

Energikostnad - Fjärrkyla, maj-sep 147 609 181 826 kr/år 

Energikostnad - Fastighetsel 600 000 1 100 000 kr/år 

Summa energi/år 1 062 541 1 816 676 kr/år 

Underhållskostnad 93 200 - kr/år 

Årlig fast kostnad 980 483 980 483 kr/år 

Summa fasta kostnader/år 1 073 683 980 483 kr/år 

LCC - Fjärrvärme, jan-mars & dec 3 092 202 5 550 608 kr 

LCC - Fjärrvärme, april, okt & nov 958 705 1 209 968 kr 

LCC - Fjärrvärme, maj-sep 219 576 85 663 kr 

LCC - Fjärrkyla, jan-mars & dec - 196 423 kr 

LCC - Fjärrkyla, april, okt & nov 9 540 226 119 kr 

LCC - Fjärrkyla, maj-sep 2 006 054 2 471 077 kr 

LCC - Fastighetsel 8 154 196 14 949 359 kr 

LCC - Underhåll 1 068 997 - kr 

LCC - Årlig fast kostnad 11 246 063 11 246 063 kr 

LCC - Total 83 001 000 152 575 000 kr 

 

I diagram 6 kan det ses att livscykelkostnaden för typbyggnaden med CAV-system är högre än 

med VAV-system. Framförallt är det investeringskostnaden och fastighetselen som ger en 

högre total livscykelkostnad för CAV-systemet.  
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Diagram 6 Resultat total livscykelkostnad för två olika ventilationssystem under 20 år. 

Klimatpåverkan 

VAV-systemet ger lägst utsläpp av växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser är 2 600 ton/20 år 

för VAV-systemet respektive 4 200 ton/20 år för CAV-systemet, vilket ses i diagram 7. Största 

delen av utsläppen av växthusgaser kommer från fastighetsel. Skillnaden i totala utsläpp 

växthusgaser är 61 % mellan de två systemen. 

 

 
 

Diagram 7 Klimatpåverkan växthusgaser.  
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Uthyrningsbarhet 

CAV-system ger bäst uthyrningsbarhet för byggnaden. Skillnaden i schaktyta beroende på 

ventilationssystem i typbyggnaden är 466 m2, som ses i diagram 8. Detta innebär en årlig förlust 

av vinst på 93 200 kr och ca 1,9 Mkr på 20 år. 

 

 
 

Diagram 8 Schaktyta i typbyggnad. 

DISKUSSION 

 
Investering  

Att VAV-systemet förefaller sig vara mer lönsamt än CAV-systemet kan tänkas bero på att 

luftflödet behovsstyrs och används inte då behov inte finns. Att det dessutom har en lägre total 

investeringskostnad lämnar enligt vår åsikt inga tvivel till varför något annat system skulle vara 

aktuellt.  

 

Då denna rapport omfattar analys av investeringskostnad och energianvändning beroende på 

ventilationssystem har en gräns dragits framåt i tid där andra kostnader som drift och underhåll 

kan tänkas uppstå. Hade en analys gjorts med framtida kostnader inräknade skulle resultatet 

kunna se annorlunda ut men vår hypotes är att det ändå inte skulle göra några större skillnader. 

Byte av luftdon och underhåll är givet framåt i tid men skulle i sådana fall gälla för båda 

systemen. 

 

De olika årtalen på systemhandlingar och ekonomiska kalkyler skulle kunna inverka på 

resultatet för typbyggnaden eftersom båda projekten är pågående och handlingarna då ändras 

under tid liksom eventuell kalkylränta. Vår uppfattning är dock att en sådan avgörande skillnad 

inte hunnit uppstå varken i tid eller pengar då skillnaden i årtal är så pass liten.  

 

Valet att använda 8 % som projekteringskostnad gjordes för att få en uppfattning om den totala 

summan för hela investeringen och därmed kunna applicera en totalkostnad för systemval på 

typbyggnaden. Det spelar inte någon större roll om vi hade valt en annan siffra eftersom det är 

en procentsats som läggs på båda byggnaderna och resultatet får samma procentuella skillnad, 

eftersom det är en jämförelse som görs i detta projekt.  
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Energianvändning  
Siffrorna för energianvändningen är byggnadsspecifika och är egentligen inte rakt av 

applicerbara på typbyggnaden. Denna siffra kan alltså inte antas gälla generellt för ett höghus 

med kontorsmiljö utan bör ses mer som en fingervisning åt vilket håll energianvändning och 

investeringskostnader rör sig beroende på systemval. 

 

För att få ett helt korrekt resultat över systemspecifik energianvändning så hade vi behövt 

projektera om en och samma byggnad med det motsatta ventilationssystemet för att skapa exakt 

samma förutsättningar, vilket tid inte fanns till. Vår åsikt är ändå av resultatet att döma att denna 

analys ger en god bild av hur systemval påverkar energianvändning, utsläpp av växthusgaser 

och investeringskostnader. 

 

LCC 
Resultatet att VAV-systemet ger lägre växthusgasutsläpp och klimatpåverkan samt en lägre 

livscykelkostnad enligt LCC-analysen jämfört med CAV-systemet förstärker antydan om att ett 

variabelt flöde är att föredra ur ett hållbart perspektiv men också ur ett för fastighetsägaren 

ekonomiskt alternativ. Som resultatet visar är den totala livscykelkostnaden ungefär den halva 

jämfört med ett konstantflödessystem med kylbafflar. Trots högre investeringskostnader för 

vissa delar så är ett system i sin helhet inte nödvändigtvis dyrare, utan snarare tvärtom när man 

tittar på en längre tid. I det syftet fungerar LCC som ett mycket användbart verktyg. 

 

I denna projektrapport och analys används Bengt Dahlgren AB:s eget framtagna LCC-verktyg. 

Hur en LCC-beräkning utförs, vilket program som används och vilka parametrar man väljer att 

ta hänsyn till avgörs vid varje genomförande. Att vi i denna rapport använt denna metod   

minskar inte trovärdigheten för resultatet mer än att man får vara medveten om vad det är man 

önskar tittar på och vad man tagit med i åtanke. 

 

Klimatpåverkan 

Att VAV-systemet har lägre klimatpåverkan på flera punkter som ses i diagram 7 beror främst 

på att det är igång färre drifttimmar och styrs efter behov. Detta är en grundläggande anledning 

till att rekommendera att installera ventilationssystem med behovsstyrt luftflöde. 

 

Klimatpåverkan i form av tillverkning och transport av material, montage, byte av komponenter 

m.m. är ej tagit i beaktande. 

 

Uthyrningsbarhet 

Siffran på 200 kr/m2 i vinst för en central kontorsbyggnad i Göteborg är en uppskattning från 

en fastighetsägare och skulle kunna variera. Den kan därför inte anses som normgällande. Vi 

anser dock att det är en användbar och pålitlig siffra från en etablerad fastighetsägare. 

 

Den förlust av vinst som blir till följd av större schaktyta vid val av VAV-system är väldigt 

liten i förhållande till hela investeringskostnaden samt knappt märkbar i 

livscykelkostnadsanalysens resultat som ses i diagram 6 där den redovisas som en 

underhållskostnad. Detta för att LCC-verktyget är programmerat och vi inte kunde ändra dess 

namn manuellt. 

SLUTSATS  
Syftet med denna rapport var dels att undersöka hur två olika typer av ventilationssystem 

påverkar investeringskostnad, energianvändning, växthusgasutsläpp och uthyrningsbarheten i 

kontorsyta vilket har besvarats och redogjorts för i rapportens resultatdel. Resultatet visar att 
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ett VAV-system har övervägande fördelar gentemot ett CAV-system. VAV-system har 25 % 

lägre investeringskostnad, 50 % lägre energianvändning samt 61 % lägre klimatpåverkan än ett 

CAV-system i den typbyggnad som applicerats i detta arbete. Schaktytan ökar med 53 % vid 

val av VAV-system vilket ger en förlust av vinst på ca 1,9 Mkr under en 20-årsperiod på grund 

av förlorad uthyrningsbar yta jämfört med ett CAV-system. 

 

Syftet var också att undersöka hur denna analys kan bidra till ett mer hållbart byggande. För 

detta syfte kan resultatdelen användas som en fingervisning i framtida möten med kunder och 

projekteringar.  

 

För att få ett ännu mer rättvisande resultat borde en ny komplett projektering genomföras på 

samma byggnad med den motsatta typen av ventilationssystem. Detta för att få exakt samma 

byggnadstekniska förutsättningar i byggnaden samt ta med eventuella kostnader för framtida 

underhåll.  
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