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Abstract 

Purpose: The forthcoming energy requirements that will come into force in 2020, are 

about more energy-efficient construction and strive to build near-zero energy 

buildings. In order for the building industry to succeed in producing buildings that 

meet these demands, it requires more energy-efficient products and installations 

within the framework of a normal investment. It is the operating cost that is 

responsible for the largest energy use in buildings, which opens to investigate the 

energy consumption over a life cycle cost. Choosing the right ventilation system 

reduces the energy consumption, and then the life cycle cost if the investment makes 

too much impact. It is generally known in the building industry that the design- and 

production times are very time limited, which means that companies use previously 

proven systems that work regardless of whether there are more energy-efficient 

products. This can lead to reduce the innovative thinking for sustainable development, 

so that better options for installations do not find out in the global market. 

 

The study refers to comparing the two different ventilation systems centralized and 

decentralized in terms of energy and life cycle costs. To make a decision which of the 

centralized- and decentralized system is the better option. 

 

Method: For the most part, the quantitative method of collecting and analyzing 

quantifiable data is applied. Document analyzes and own calculations have given rise 

to the result. 

Findings: The study´s results indicate that the decentralized ventilation system is both 

more energy efficient and has less cost over a life cycle. One major reason for the result 

is the sale of the extra living space that occurs when vertical shafts disappears when 

installing decentralized ventilation system. It can also be seen in the result that the air 

unit is cheaper for the centralized ventilation system, while installation and materials 

are cheaper for the decentralized ventilation system.  

Implications: As the result shows, the decentralized ventilation system is both more 

energy efficient and cheaper over a life cycle. Additional energy savings on the 

decentralized ventilation system can be done if a home-away mode is installed. It means 

that the airflow decreases when no one is home, which reduces energy consumption. 

Furthermore, it will be ensured that removal of vertical shaft when installing 

decentralized ventilation system reduces investment and more saving can be done. 

Limitations: This study will only analyse a five-storey multifamily house in Jönköping 

together whit a centralized and decentralized ventilation system. 

Keywords: Ventilation, HVAC, centralized mechanical ventilation, decentralized 

mechanical ventilation, Nzeb, LCC. 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: De kommande energikraven som träder i kraft år 2020, har som mål att skapa ett 

mer energieffektivt byggande och strävar mot att uppföra nära-nollenergibyggnader. 

För att byggnadsbranschen ska lyckas producera byggnader som klarar dessa krav, 

krävs det energisnålare produkter och installationer som finns inom ramarna för en 

acceptabel investering. Driftkostnaden står för den största energianvändningen i 

byggnader, vilket möjliggör behovet av att undersöka energiåtgången gentemot en 

livscykelkostnad. Genom att välja rätt ventilationssystem går det sänka energi-

användningen, och även livscykelkostnaden om investeringen inte ger för stora utslag. 

Det är allmänt känt i byggnadsbranschen att projekterings- och produktionstider är 

väldigt tidspressade, vilket leder till att företag använder sig av tidigare beprövade 

system som fungerar oavsett om det finns energisnålare produkter. Detta kan i sin tur 

minska det innovativa tänket för en hållbar utveckling, så att bättre alternativ på 

installationer inte levereras till den globala marknaden.  

Studien syftar till att jämföra de två olika ventilationssystemen, centralt- och 

lägenhetsplacerat. Med inriktning på energianvändning och livscykelkostnad för att 

enklare kunna ta beslut om vilket av de olika systemen som är det bättre ur ovan nämnda 

perspektiv. 

Metod: Till största del tillämpas den kvantitativa metoden med insamling och analys 

av kvantifierbar data. Dokumentanalyser och egna beräkningar ligger till grund för 

resultatet. 

Resultat: Studiens resultat pekar mot att det lägenhetsplacerade systemet är mer 

energieffektivt och har mindre kostnader under en livscykel. En stor anledning till 

resultatet är försäljningen av den extra boarea, som uppstår när vertikala schakt 

försvinner vid installation av lägenhetsplacerat ventilationssystem. I resultatet går det 

se att luftbehandlingssystemet är billigare för det centralplacerade systemet medan 

installation och material är billigare för det lägenhetsplacerade systemet. 

Konsekvenser: Som resultatet visar är det lägenhetsplacerade ventilationssystemet mer 

energieffektivt och billigare över en livscykel. Ytterligare energibesparingar på det 

lägenhetsplacerade ventilationssystemet kan genomföras om ett hemma-borta läge 

programmeras. Denna funktion minskar luftflödet när ingen är hemma, vilket bidrar till 

att energianvändningen blir avsevärt mindre. Det går även säkerställa att borttagning av 

vertikala schakt vid installation av ett lägenhetsplacerat system gör att investeringen 

minskar. 

Begränsningar: Denna studie kommer endast analysera ett flerbostadshus på 4 

våningar, i Jönköping. Studien jämför ett befintligt centralt- och ett förslag på 

lägenhetsplacerat FTX-system. Arbetet är avgränsat till att enbart studera lägenheterna, 

vilket medför att trapphus och garage avgränsas.  

Nyckelord: Centralt placerat FTX-system, LCC, lägenhetsplacerat FTX-system, nära-

nollenergibyggnader, ventilation.  
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1 Inledning 
Följande rapport presenterar examensarbetet ''LCC jämförelse mellan centralt- 

och lägenhetsplacerat FTX system'', som är en avslutande kurs på 15 högskolepoäng 

för utbildningen byggnadsteknik, inriktning husbyggnadsteknik. Examensarbetet har 

utförts på Tekniska högskolan i Jönköping, vårterminen 2018 och avser generera 

fördjupad kunskap för utbildningen. 

 

Studien har utförts i samarbete med Gärahovs Bygg AB, som härefter benämns GB AB, 

och Fläkt Group AB, som härefter benämns FG AB. Företagen har bidragit med data, 

ritningar, handledning och beräkningsprogram.  

1.1 Bakgrund 
Klimatförändringar är något som delvis orsakas av den mänskliga aktiviteten, som 

individer påverkas av på något sätt. En sak som är säker är att individers hälsa påverkas 

negativt av de utsläpp som sprids i atmosfären, där energianvändningen är en stor faktor 

som påverkar. Goggins, Moran, Armstrong och Hajdukiewicz (2016) menar att en 

tredjedel av världens växthusgas är kopplad till byggnadssektorn, vilket ökar intresset 

för forskning inom byggbranschen att ta fram miljövänligare och energisnålare 

installationer i byggnader. 

 

I skrivande stund (våren 2018) står EU:s medlemsländer inför det så kallade 2020-

målet, som innefattar att alla nya byggnader ska vara nära nollenergibyggnader senast 

december år 2020 (Energimyndigheten A, 2017). Ungefär 40 procent av den totala 

energikonsumtionen i världen går åt till byggnader och innefattar hushålls- och 

fastighetsel, tappvarmvatten samt rumsvärmning (Boverket, 2009). I samband med de 

kommande energikraven ställs byggbranschens olika aktörer inför en tuff utveckling 

för att ta fram energisnålare tekniska lösningar för att uppfylla de krav som ställs.  

 

Genom att energieffektivisera olika delar i en byggnad uppnås minskad energi-

användning, vilket främjar de ekonomiska såväl som de hälsoaspekter som idag ställs 

på en byggnad. Det är viktigt att försöka ge bättre förutsättningar för en hållbar 

utveckling för nuvarande och kommande generationer. En LCC (livscykelkostnad) 

jämförelse mellan centralt- och lägenhetsplacerat ventilationssystem har genomförts 

med Munksjöstaden i Jönköping som referensprojekt för att kunna besluta vilket av 

systemen som är mest energieffektivt såväl som lönsamt.  

1.2 Problembeskrivning 
Energidriften av VVS-installationer svarar för den större delen energianvändning i ett 

bostadshus. Dessa installationer står inför en tuff utmaning med tanke på de kommande 

energikraven ”nära-nollenergibyggnader” bestämt av EPBD (The energy performance 

of buildings directive) som införs år 2020. De kommande restriktionerna gör det 

aktuellt att ta fram förslag på bättre alternativ, exempelvis ventilation menar Wu, Skye 

och Domanski, (2017) i en rapport om att välja rätt VVS-system. Kraven på ett mer 

energieffektivt byggande ställs på alla medlemsländer i EU, och har varit aktuellt i ett 

årtionde. Det finns både pengar och energi att spara in om rätt ventilationssystem 

används, men många av de mindre företag som finns inom byggnadsbranschen kan få 

det svårt rent ekonomiskt att investera i ny teknik. Det medför att kraven på ”näranoll-

energibyggnad” blir svåra att uppnå (Paoletti, Pascuas, Pernetti och Lollini, 2017). De 

benämner också att projekteringsskedet ofta är väldigt kort vilket leder till att företag 

väljer de system som tidigare använts. Men att de nya energimålen kommer att 
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uppmuntra till nya affärer av installationer i byggnadssektorn där exempelvis 

nyutvecklad ventilation kan bidra till att klara energikraven. 

  

Ett problem med de kommande energikraven år 2020 är att trots den tio år långa 

förvarningen om nya direktiv, uppfattas många företag som oförberedda på dessa 

förändringar visar Attia et al. (2016). Den ekonomiska faktorn är den som påverkar 

mest eftersom energieffektiva produkter kan höja priset, om inte rätt kompetens och 

planering finns. Goggins et al. (2016) menar att livscykelanalyser på energisnåla 

byggnader och dess delar är mycket viktigt att göra för att helt säkert få veta om det är 

hållbart i längden. De skriver även att människor spenderar ca 90 procent av sin livstid 

inomhus, och ett väl studerat inomhusklimat är viktigt där ventilation är en 

dominerande faktor som påverkar. Evola, Marletta, Gagliano, Nocera och Peci (2016) 

visar i resultatet av sin studie att ventilation med bra värmeåtervinning är en nyckel för 

att nå energimålen 2020.  

 

Fler undersökningar har utförts inom området för ventilation som gynnar utvecklingen. 

exempelvis har Merzkirch, Maas, Scholzen och Waldmann (2015) gjort en studie på 

både centralt- och lägenhetsplacerat ventilationssystem där de jämförs med inriktning 

på bland annat specific fan power (SFP), luftflöde och värmeåtervinning. Även Silva, 

Maas, Artur de Souza, och Pinto Gomes (2016) har undersökt de två olika systemen 

med inriktning på luftkvalité i bostäder och fått positiva resultat. En livscykelkostnad 

på de olika systemen kan bidra med kunskap om ett lägenhetsplacerat ventilations-

system kan konkurrera med det centrala, som för stunden verkar vara marknadsledande. 

 

Bebyggelsen av bostäder i Jönköping ökar snabbt år 2018, och byggnadsbranschen 

behöver hitta ett energieffektivare alternativ på olika system, som exempelvis 

ventilationssystem inför de kommande energikraven. Att minska energianvändningen 

är en positiv sak, men att samtidigt försöka hålla ned projektkostnaderna kan göra det 

mer komplicerat. Eftersom bättre och mer utvecklade installationer ofta medför högre 

kostnad. Beställaren som både investerar och sedan brukar bygganden måste se till alla 

kostnader från inköps- och installationspris är värda investeringar. Detta gäller även de 

långsiktiga kostnaderna som exempelvis underhålls- och energikostnad enligt J. 

Gustafson, personlig kommunikation, 5 april, 2018. Därför är det viktigt att kostnader 

och energianvändning över hela livscykeln studeras.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med studien var att genomföra en jämförelse mellan centralt och lägenhets-

placerat FTX-System med avseende på energi- och livscykelkostnaden. Detta förslag 

kan sedan användas som underlag för att bestämma vilket system som är mest 

energieffektivt såväl som ekonomiskt lönsamt under en livscykel. Frågeställningarna 

som styrt studien mot dess mål är:  

 

 Vad blir det ekonomiska resultatet för såld boarea för de olika ventilations-

systemen?  

 Vilket system är mest energieffektivt utav centralt- och lägenhetsplacerat FTX?  

 Vilket system är mest kostnads- och energieffektivt under en livscykel utav 

centralt- och lägenhetsplacerat FTX?  
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1.4 Avgränsningar 
Detta arbete har avgränsats till att endast studera ett specifikt flerbostadshus på fyra 

våningar, placerat i Jönköping. Utfallet i form av ett resultat ska kunna appliceras på 

alla sorters flerbostadshus upp till fyra våningar. Undersökningen omfattar enbart 

centralt- och lägenhetsplacerat ventilationssystem, och tar inte att ta hänsyn till hur 

riktning för avluft eller uteluftsintag placeras med tanke på föroreningar från omkring-

liggande miljöer. Arbetet tar endast ta hänsyn till ventilationssystemens livslängd, som 

innefattar 25-30 år, och inte en hel byggnad vars livslängd är 50-75 år (Severinson, 

2015). Garage, källare och trapphus avgränsas vilket medför att endast lägenheterna har 

undersökts. 

1.5 Disposition 
Studiens disposition redovisas i figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Visar rapportens disposition.
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2 Metod och genomförande 
Avsikten med detta kapitel är att skapa en översikt av studiens genomförande. Samt 

förklara vilka metoder som används för undersökning och analys av rapportens olika 

frågeställningar, med referenser som underlag. Följt av en diskussion och synpunkter 

på studiens validitet och reliabilitet, för att styrka rapportens trovärdighet.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Arbetet har till stor del omfattat den kvantitativa metoden genom insamling och 

beräkning av kvantifierbara data. Alla frågeställningar har besvarats genom egna 

beräkningar och dokumentanalys, genom den indata som kommer från det befintliga 

bostadshuset och dess installationer, samt nya beräkningar på det alternativa 

ventilationssystemet. Den kvantifierbara data som inte gick att utvinna från dokument-

analysen samlades in genom personlig kommunikation. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Detta avsnitt avser redovisa kopplingen mellan valda metoder för insamling av empiri 

och rapportens frågeställningar. Syftet är att visa vilka metoder som är valda för 

respektive frågeställning samt visa varför dessa metoder valdes. 

2.2.1 Vad blir det ekonomiska resultatet för såld boarea för de olika 
ventilationssystemen?  
Denna frågeställning besvarades genom dokumentanalys av befintliga planritningar 

över det centralt placerade ventilationssystemet. Med hjälp av revideringsprogrammet 

bluebeam beräknades den area som förändras vid installation av lägenhetsplacerat 

system. Den extra area som tillkommer vid borttagning av schakt för det centrala 

systemet går sedan beräkna vad den kan säljas för. Ett av de olika intressen en beställare 

har är bland annat försäljningspris per kvadratmeter boarea, genom att analysera arean 

i de olika lägenheterna för respektive systemen kan frågeställningen besvaras. Att göra 

en dokumentanalys kombinerat med beräkningar ger en metod som går att använda för 

ett trovärdigt svar på denna frågeställning.  

2.2.2 Vilket system är mest energieffektivt utav centralt- och lägenhets-
placerat FTX?  
Dokumentanalys på energiberäkningar levererad av GB AB, har genomförts för att få 

en tydlig bild över vilka driftvärden det centralt placerade ventilationssystemet har. I 

kombination med detta gjordes egna beräkningar för att få fram energieffektiviteten. 

Tillsammans med FG AB har sedan driftvärden på det lägenhetsplacerade ventilations-

systemet tagits fram, därefter gjordes dokumentanalys och egna beräkningar på precis 

samma sätt som för det centrala systemet. Utifrån dessa beräkningar går det se vilket 

system som kräver minst energi. Dokumentanalys är en effektiv metod för att få fram 

driftvärden i byggnaden. Därefter utfördes egna beräkningar för att ge svar på 

frågeställningen. 

2.2.3 Vilket system är mest kostnads- och energieffektivt i längden utav 
centralt- och lägenhetsplacerat FTX?  
All data som samlats in har använts för att svara på denna frågeställning. 

Dokumentanalys och egna beräkningar på kvantifierbara data har varit den 

huvudsakliga metoden för att få fram ett trovärdigt resultat i en livscykelkostnad. För 
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att svara på denna frågeställning har data och dokument samlats in från GB AB, FG 

AB, och ventilationsinstallatörer. Personlig kommunikation med kompetenskunniga 

personer inom byggnadsbranschen har skett vid ett flertal tillfällen, för att få mer 

information om de olika systemen och få fram rätt data till livscykelkostnaden. När en 

livscykelkostnad genomförs är dokumentanalys och egna beräkningar det vanligaste 

sättet att gå till väga. Faktiska värden måste tas fram och därifrån måste de beräknas. 

Denna metod används för att få ett så godtyckligt svar som möjligt.  

2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien för detta arbete som resulterat i ett teoretiskt ramverk, grundar sig 

främst på vetenskapliga artiklar. Även information från handböcker och företags-

hemsidor som är relevanta för studien. För att stärka de grundläggande kunskaperna 

inom ämnet har muntliga diskussioner med kompetenskunniga personer och 

informationssökning på internet genomförts. 

Huvudsakligen har databaserna Scopus och Science-Direct, kända för sina veten-

skapliga artiklar använts för insamling av information och data till litteraturstudien. 

Genom ett antal filter har sökträffarna minskat. De huvudsakliga sökord som använts 

för litteraturstudien är: centralized ventilation och decentralized ventilation, Hvac, 

LCC, Nzeb, fr.o.m. år 2013.  

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Detta avsnitt avser redovisa och visa kunskap om valda metoder med stöd i vetenskaps-

teori och handböcker. 

2.4.1 Dokumentanalys 
Dokumentanalys kan tolkas på många olika sätt, det kan vara analys av exempelvis 

statistik, protokoll, dagböcker eller filmer. De dokument som analyserats var både 

offentliga och icke offentliga, vilket medför att det är viktigt med kontroller av data 

innan en rapport börjar ta form. Det är viktigt att säkerställa den fakta som finns i 

dokumenten så att den är tillförlitlig, eftersom det ligger till grund för att besvara 

frågeställningarna. Källkritiken ställer frågor som t.ex. syftet med dokumenten, var 

eller under vilka omständigheter det uppkom. Som en avslutning måste dokument 

väljas ut så det inte bara avspeglar undersökarens idéer och tankar, på så sätt undviks 

det att personliga motiv speglar rapporten. Det är lätt att skevhet uppkommer om det 

bara finns fakta som pekar på just ett håll. Fakta som motsäger det undersökaren har 

som mål att få fram är viktig att ta med i analysen (Patel & Davidson 2013). I denna 

rapport finns det inga förutsättningar för att dokument skulle vara förfalskade eller 

missvisande på något sätt då det är dokument på en befintlig byggnad och dokument 

från trovärdiga beräkningsprogram som har analyserats. 

2.4.2 Dataanalys 
En kvantitativ studie innebär att en mätning av numeriska värden görs. Med det menas 

att siffervärden studeras och en mängd data analyseras. Kvaliteten på en sådan studie 

beror på graden av säkerhet i de insamlade data som fås in under arbetets gång. Det går 

sällan garantera att all data är korrekt eftersom det ofta finns felmarginaler, det beror 

ibland på källan och då är validiteten och reliabilitet en viktig del (Patel & Davidson 

2013). Validitet och reliabilitet berörs mer ingående under kapitel 2.6 Trovärdighet, i 

denna rapport. Precis som dokumentanalysen, analyserades kvantitativ data från en 

befintlig byggnad där felmarginal är liten. Den andra delen av data som samlats in är 
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med hjälp av beräkningsprogram från FG AB, och verkliga siffror från installatörer 

vilket gör att den data som samlats in är trovärdigt. 

2.5 Arbetsgång 
Arbetet inleddes med att söka efter ett problem som var aktuellt i skrivande stund och 

framåt i tiden. Genom granskning på kända databaser som i första hand publicerar 

vetenskapliga artiklar, fastslogs ämnet ventilation och energiåtervinning. Detta 

utökades genom att göra litteraturstudie och söka efter teori, detta kompletterades med 

handböcker och personlig kommunikation för att bygga på kunskapen inom området. 

Sedan söktes kontakt med företag som upplevde ämnet intressant och var villiga att 

delta med information.  

Avsnitten metod och genomförande samt teoretiskt ramverk arbetades fram för att få 

förståelse och översikt inom ämnet. Data till empirin har samlats in i form av 

energianvändningsberäkningar gjorda av Tengbom AB, på den på valda byggnaden 

som redovisas i bilaga 1. Beräkningsprogrammet Acon som FG AB använder för att få 

fram data om luftbehandlingssystemen, har använts för att få dokument att analysera 

till det lägenhetsplacerade systemet (bilaga 2 och 3). Energiberäkningar för att få veta 

vilket ventilationssystem som är mest energieffektivt har genomförts enligt formler och 

uträkningar, som beskrivs noggrant i kapitlet empiri samt i bilaga 4. Kontakt har tagits 

med ventilationsinstallatörer för att få pris på vad material och installation kostar för de 

lägenheterna som undersöks. Under hela arbetets gång genomfördes ett flertal möten 

och mailkonversationer med GB AB, FG AB och installatörer från FS Service och 

Inneklimat. De nämnda aktörerna bidrog med kompetens och en bredare inblick för de 

olika ventilationssystemen, samt olika priser för att få arbetet att fortskrida. Ritningar 

på byggnadens planlösningar har studerats för att få ett resultat på hur mycket boarea 

som uppstår vid borttagning av vertikala schakt när lägenhetssystem installeras (bilaga 

5). När empiriavsnittet var fullständigt genomfördes kapitel fem, analys och resultat där 

informationen sammanställdes i text, tabeller och figurer, för att få en tydlig översikt 

på resultatet studien bidragit till. Efter genomförandet av alla dessa moment fanns 

underlag för att skapa kapitel sex, diskussion och slutsats. 

2.6 Trovärdighet 
Vid insamling av information i kvantitativa såväl som kvalitativa studier råder viss 

osäkerhet. Enligt Patel & Davidson (2013) förklaras risken med trovärdigheten av 

insamlade data när individen själv konstruerat de datainsamlingsinstrument som 

används i undersökningen. De påpekar även vikten av att undersöka det som avser 

undersökas, alltså förstå värdet av god validitet. Detta måste göras på ett tillförlitligt 

sätt, dvs. god reliabilitet sökes. Begreppen validitet och reliabilitet står i viss relation 

till varandra som förklaras genom tre tumregler, dessa kan sammanfattas till att 

fullständig reliabilitet är utgångsläget för en lyckad och trovärdig undersökning med 

fullständig validitet.  

2.6.1 Validitet 
Validiteten i studien betraktas som god eftersom all indata som använts kommer från 

traditionella metoder som anses vara väl beprövade. Med spetskompetens inom 

hållbarhet och certifieringar inom de flesta miljöbyggnadsklasser (Tengbom AB, u.å.) 

står Tengbom AB för indata inom energi som används för undersökning och analys. 

Företaget använder sig av beräkningsprogram som är godkända för ändamålet, med 
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energimyndigheten som en stor finansiär till forskning inom området. Hjälp från FG 

AB bidrar till att undersöka det som avses undersökas som är en opartisk aktör.  

2.6.2 Reliabilitet 
De beräkningar som genomförts i studien anses vara tillförlitliga eftersom den indata 

som använts blivit granskad av sakkunniga individer. Vilket skulle leda till samma 

resultat om ytterligare aktörer vill göra nya kontrollberäkningar av indatat. Det kan ses 

som god reliabilitet men Patel & Davidson (2013) menar att hög reliabilitet är ingen 

garanti för hög validitet. Studien innehåller delvis partiska, men framförallt opartiska 

aktörer som deltagit vid framtagningen av indata som verken tjänar eller förlorar 

beroende på vilket svarsresultat som framkommer. Vilket kompletterar reliabiliteten i 

studien och jämförs med den tredje tumregeln ’’Fullständig reliabilitet är en 

förutsättning för fullständig validitet’’ (Patel & Davidson, 2013). 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel har som avsikt att presentera en vetenskaplig grund och förklarings-

ansats till det problem som tas upp i studien. Referenser och teorier redovisas som är 

relevanta för att svara på problemformuleringen och nå målet för arbetet. I figur 2 

redovisas kopplingar mellan frågeställningar och teorier.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område 
 

 

Figur 2. Illustrerar koppling mellan frågeställningar och teori 

3.2 Nära-nollenergibyggnader 
År 2020 träder de nya kraven om mer energieffektivt byggande i kraft, och att närma 

sig noll-energibyggnader. Kraven är framställda av The energy performance of 

buildings directive (EPBD) och påverkar alla medlemsländer inom EU. Syftet är att alla 

byggnader som byggs och renoveras efter 31 december 2020, ska innefatta höjd 

energieffektivitet och minskade CO2 utsläpp för att åstadkomma så låg 

energianvändning som är möjligt (Paoletti et al. 2017). Ferrara och Fabrizio (2017) 

menar att forskning på byggnader är viktigt för att skapa en tydlig bild över hur 

utformningen på framtidens byggnader och installationer ska se ut när kraven träder i 

kraft. Byggnader som blir mer själv-försörjande är en bra start för att bidra till ett bättre 

klimat eftersom det är en stor del av världens energianvändning. Enligt 

Energimyndigheten A (2017) går en tredjedel av Sveriges energianvändning till 

bostäder och lokaler. I Sverige är det Energimyndigheten och Boverket som 

tillsammans arbetar för att övergången till nära-nollenergibyggnader genomförs på 

bästa sätt. Fr.o.m. 31 december 2018 ska det i Sverige finnas en framställd definition 

som visar vad en nära-nollenergibyggnad är. I en fallstudie gjord av Boverket och 

Energimyndigheten (2015), menar de att låg-energibyggnader har en mycket mindre 

energianvändning under driftskedet. Men investeringskostnaderna är så pass stora att i 

det långa skedet är det svårt att spara pengar på det. Mycket utveckling återstår för att 

byggföretag och beställare ska känna att det är nödvändigt, med en investering i 

energisnåla produkter till sina byggnader. 
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3.3 Centralt placerat FTX-system 

FTX-system är en förkortning för från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning 

och hittas på ett eller annat sätt i de flesta nya byggnader. Det centrala FTX-systemet 

går precis som det låter, centralt genom hela byggnaden. Denna ventilation ger kontroll 

över luftflödet och kan återvinna mellan 50 – 80 procent värme. Genom att använda 

energin från den uppvärmda frånluften som passerar ett värmeåtervinningsaggregat och 

värma upp tilluften kan 5 000 – 7 000 kWh/år besparas (Svensk Ventilation A, u.å). 

Värmeåtervinningsaggregatet är ofta placerat i garage, källare eller på vind i så kallade 

fläktrum på grund av platsbehov och buller. Samtidigt menar Severinson (2015) att 

stora installationsrum och schakt kan ge onödig byggnadsyta och kan användas 

effektivare. Från luftbehandlingsaggregatet går till- och frånluft i vertikala schakt 

genom hela byggnaden till flera olika rum eller lägenheter visar Österlund et al. (2015) 

i flera illustrationer. Kanalerna som mynnar ut i lägenheterna från schakten placeras i 

tak eller golv, med tilluftsdon i vardags- och sovrum för att sedan transportera luften 

genom lägenheten, och ut genom badrum och kök som kallas frånluft. Figur 3 redovisar 

hur installationen av ett centralt FTX-System fungerar och kan se ut i praktiken. 

Figur 3. Illustrerar funktionen för ett centralt placerat FTX-System i byggnad.    

(Iv Produkt A, uå) 
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3.4 Lägenhetsplacerat FTX-system 
Lägenhetsplacerat FTX-system fungerar praktiskt taget på samma sätt som ovan 

nämnda centrala FTX-system. Det som skiljer de olika systemen åt är att aggregaten 

för lägenhetsplacerat system är mindre och placeras i varje lägenhet, i allmänhet över 

spisen som sedan har till- och frånluftskanaler i fasaden (Merzkirch et al. 2015). Detta 

resulterar i att det blir fler installationer av aggregat i byggnaden, men mindre kanaler 

och schakt. Återvinningsgraden på dessa system kan enligt Fläkt Woods (2018) uppgå 

till 83 procent vid balanserat flöde, men kan uppnå högre värden vid obalanserat. Dessa 

aggregat lämpar sig bäst där arean inte överstiger 130 m2 enligt H. Andersson, personlig 

kommunikation, 9 februari, 2018, på FG AB. Severinson (2015) menar att 

lägenhetsplacerat FTX-system kräver mindre utrymme i jämförelse mot ett centralt 

FTX-system eftersom vertikala schakt och stora installationsrum försvinner. Vid 

utformning av lägenhetsaggregat går det minska materialåtgången av kanaler och 

brandgasspjäll eftersom ventilationssystemet är separat för varje lägenhet vilket kan 

medföra besparingar under en livscykel. Genom att åtgärda ovan nämna förändringar 

och beräkna den förändrade boarean för ett snittpris på 30 000 kr/m2 (Svensk 

Mäklarstatistik, 2018) går det påverka projekt- och driftkostnad. Figur 4 illustrerar hur 

ett lägenhetsplacerat FTX-System fungerar i praktiken.  

Figur 4. Illustrerar funktionen för ett lägenhets placerat FTX-aggregat i 

byggnad. (Iv Produkt A, uå) 
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3.5 Livscykelkostnad 
Det är viktigt att inte stirra sig blind på inköpskostnad vid köp av energikrävande 

produkter, utan även vad som har låg energianvändning och är billig att underhålla. 

Med hjälp av en LCC (livscykelkostnad) går det se den totala kostnaden för en produkt 

under hela dess brukstid, och är lätt att jämföra med de totala kostnaderna för t.ex. 

konkurrerande system eller utrustning. En LCC ligger ofta som grund för huruvida 

beställaren väljer att investera i ett projekt, men också bedöma lönsamheten under en 

livstid (Energimyndigheten B, 2017). Svensk ventilation B (u.å.) menar att de senaste 

åren har synen på investeringar utvecklats och individer i allmänhet tänker mer 

långsiktigt. Goggins et al. (2016) skriver också att en analys över en livscykel är viktigt 

för att kunna uppnå de energikrav som ställs på alla EU:s medlemsländer från år 2020. 

Följande beskrivningar förklarar de olika delar som behövs för att kunna göra en 

godtycklig livscykelkostnad enligt Energimyndigheten B (2017). 

 Kalkylperiod: Är investeringens livslängd. Det behöver inte vara samma som 

den tekniska livslängden för ett system, utan här räknas det på den ekonomiska 

livslängden som ofta är lite kortare. Det beror på att med tiden behöver olika 

system mer underhåll, och då ökar samtidigt kostnaderna. Därför kan det vara 

bättre att byta ut ett system tidigare för att minska underhållskostnaderna. När 

två system jämförs måste en gemensam kalkylperiod väljas för att få ett 

trovärdigt resultat. Enligt Severinson (2015) är livslängden för ett 

ventilationssystem 25-30 år, vilket är betydligt kortare än en byggnads livslängd 

och borde därför bytas ut ett antal gånger under tiden.  

 

 Kalkylränta: Denna ränta används för att räkna ut kostnader på betalningar som 

kommer att göras i framtiden då penningvärdet inte kommer vara densamma 

om 25 år som den är idag, även kallat nuvärde. Kalkylräntan bestäms oftast av 

låneräntan, vilket kan vara svårt att tyda i många fall. Därför är det viktigt att 

kalkylräntan är gemensam för de båda systemen som jämförs precis som 

kalkylperioden.  

 

 Energislag, energipris och förväntad energiprisförändring: Investeringen 

påverkas av vilka energislag som används, exempelvis el och fjärrvärme. Priset 

för de olika energislagen som används är viktig precis som den förväntade 

prishöjningen då ett avtal med fast kostnad ofta täcker upp till 5 år och sedan 

måste ett nytt avtal tecknas med ett nytt energipris. När en LCC görs på ett 

ventilationssystem med värmeåtervinning krävs både priset på el och värme.  

 

 Investeringskostnad: Detta är den engångskostnad som uppkommer vid inköp 

och installation av produkt. I denna studie innefattar det ventilations aggregat, 

tillhörande kanaler, don och brandgasspjäll. 

 

 Energibehov: Det årliga energibehovet analyseras genom effekt och drifttimmar 

på de olika systemen. Energibehov = effekt x drifttid. 

 

 Drift- och underhållskostnad: Under en byggnads livstid är det denna kostnad, 

för skötsel och underhåll, som är den största. Den beräknas oftast med en årlig 

fast kostnad. Underhåll av ventilationssystem är ett måste för att bevara en god 

luftkvalitet i hemmet, men även för att minska livscykelkostnaderna. Att 
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underhålla ett system betyder t.ex. kostnad av filterbyten, rengöring av kanaler 

och arbetstimmar och bör göras 1-2 gånger/år. 

 

 Restvärde: Bedöms investeringen bestå av ett ekonomiskt värde efter kalkyl-

periodens slut och möjligtvis kan säljas vidare är detta restvärdet.   

 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
De teorier som tas upp i kapitlet ligger till grund för att kunna besvara fråge-

ställningarna. Sammantaget kopplas alla teorier ihop eftersom de påverkar varandra i 

det slutliga resultatet. ”Nära-nollenergibyggnader” är de energikrav som kommer 

ställas på byggnader framöver, och har direkt koppling till de två olika ventilations-

systemen som måste följa dessa krav. En livscykelkostnad är intressant för allt som 

berör de nya energikraven, där ventilationssystem ingår. Detta för att kunna se vilka 

energieffektiva produkter som är billigast över en livscykel. De två ventilations-

systemen fungerar på samma sätt, bortsett från att de är placerade på olika platser i en 

byggnad som har stor påverkan på hur ytbehoven kommer att utnyttjas. Kopplingen 

mellan teorierna illustreras i figur 5.  

 

Figur 5. Illustrerar kopplingen mellan valda teorier. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas all data som samlats in och ligger till grund för de besvarade 

frågeställningarna genom tidigare valda metoder. Data består av siffror från dokument-

analys och egna beräkningar för att redovisa en livscykelkostnad på de två system som 

jämförts.  

4.1 Referensprojekt 
I kapitel 4.1.1 följer en beskrivning av det valda projektet som studien refererar till. 

4.1.1 Munksjöstaden Etapp 1 
Kvarter två i stadsdelen Munksjöstaden, placerad i Jönköpings västra del har valts som 

referensprojekt för denna studie. Flerbostadshuset är uppbyggt i fyra våningar och två 

huskroppar, som totalt ger 15 lägenheter med en boarea på 1 319 m2. Storleken på 

lägenheterna varierar mellan 55-105 m2 och två till fyra rum och kök. Lägenheterna har 

i denna undersökning delats upp i två typlägenheter beroende på luftflöde. Typlägenhet 

A innefattar lägenhetsstorlekarna 55-73 m2 (sju styck), och typlägenhet B innefattar 

103-105 m2 (åtta styck) enligt planritningar i bilaga 5. Storlekarna däremellan existerar 

inte i denna byggnad. Ventilationen som finns i byggnaden är ett centralt FTX-system 

kallat Home Flex. Huset som är valt i kvarteret är illustrerat i figur 6 och är markerat 

med röd färg. 

 

 

Figur 6. Illustration över det valda referensprojektet (Fastighet Lustgården, 

u.å) 

4.2 Centralt placerat FTX 
Referensprojektet har ett luftbehandlingsaggregat av modellen Home Flex storlek 480 

med motströmsväxlare, och extern styrenhet från tillverkaren IV-produkt. Detta 

aggregat försörjer en yta på 2153 m2, varav 1319 m2 är boarea fördelat på 15 lägenheter.  

Aggregatet som är placerat i källaren har en temperaturverkningsgrad på 79,2 procent 

och fläktarna har ett SFP-tal (specific fan power) på 1,33 kW/(m3/s) enligt bilaga 1. 

Vertikala schakt transporterar till- och frånluft genom hela byggnaden för att sedan 

sprida ut sig längs med golv och tak i lägenheterna. De värden som ligger till grund för 

beräkningar finns redovisade i bilaga 1, och figur 7 illustrerar en bild på det befintliga 

aggregatet. 
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Figur 7. Bild på det centrala aggregatet Home Flex storlek 480 (Iv Produkt 

B, 2018) 

4.2.1 Investering 
Investeringskostnaden är den enda engångskostnaden som uppstår för en beställare vid 

inköp av ventilation, och är vanligtvis en stor kostnad. Det är en viktig del att undersöka 

i en livscykelkostnad och data från investering bidrar till att besvara frågeställning ett 

och tre. 

Luftbehandlingssystem 

Det befintliga luftbehandlingssystemet i referensprojektet har enligt J. Gustafson, 

personlig kommunikation, 20 april, 2018, på GB AB ett pris på 110 000 kr. Kostnaden 

för luftbehandlingssystemet är bara en av flera engångskostnader. 

Material och installation 

Material som exempelvis kanaler, till- och frånluftsdon, brandgasspjäll tillsammans 

med installation är ytterligare en kostnad som ökar investeringen. Gustafson berättar 

vidare att priset per lägenhet för material och installation ligger på 47 667 kr/lägenhet. 

Sammanlagt blir priset för material och installation 715 000 kr för 15 lägenheter enligt 

beräkningar i bilaga 4. 

Boarea 

Den boarea som kan säljas och blir en inkomst för byggherren med centralt placerat 

ventilationssystem är 1 319 m2. 

4.2.2 Energianvändning 
Energianvändningen är den största löpande kostnaden under en livscykel för ett 

ventilationssystem, och beräkningar ligger till grund för att besvara frågeställning två 

och tre. Energianvändningen är ett av flera beslutsunderlag för val av ventilation. Två 

huvudfaktorer som påverkar livscykelkostnaden är elförbrukning och värmebehov.  

Fläktars elförbrukning 
En fläkts elförbrukning är den elenergi som ventilationssystemet förbrukar. Här spelar 

SFP-talet en stor roll eftersom ett lägre SFP-tal bidrar till lägre elförbrukning. Enligt 

bilaga 1 har det centralt placerade aggregatet ett SFP-tal på 1,33 kW/(m3/s). Det 

dimensionerande luftflödet för lägenheterna är enligt bilaga 1 beräknad till 0,645 m3/s. 

Luftbehandlingssystemet är i drift året runt vilket ger en drifttid på 8 760 h/år. 
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Beräkningarna enligt bilaga 4 visar att den årliga elförbrukningen för fläktarna är 7 514 

kWh/år. 

Värmebehov 

En stor fördel med ett FTX-system är att det finns värmeåtervinnare som återanvänder 

en stor del av den varma frånluften, och värmer upp tilluften till rätt temperatur genom 

en värmeväxlare. Det resterande värmebehovet som behövs måste räknas ut.  

I dessa uträkningar är det luftbehandlingssystemets temperaturverkningsgrad, alltså hur 

mycket värme det går att återvinna, som är det dimensionerande värdet. Enligt bilaga 1 

har aggregatet en temperaturverkningsgrad på ηt = 79,2 procent. Aggregatet är i drift 

året om vilket ger drifttiden 8760 h/år. Enligt smhi (uå) är medeltemperatur i Jönköping 

6,5 °C beräknat mellan åren 1961-1990. Sådana mätningar görs över en 30 års period 

och i nuläget går det inte få den uppdaterad. Tilluftstemperaturen är satt till 19°C enligt 

bilaga 1. Beräkningen sker enligt bilaga 4 och visar att det årliga värmebehovet är 17 

629 kWh/år. 

Total årlig energikostnad 

Priset på elenergi och värmeenergi varierar beroende på var i landet byggnaden är 

placerad och vad för avtal som upphandlas. I denna rapport är priset för elenergi satt till 

0,9 kr/kWh, och priset för värmeenergin 0,55 kr/kWh. Enligt beräkningar i bilaga 4 är 

kostnaden för elenergin 6 762 kr/år och värmeenergin 9 696 kr/år. Detta ger en 

sammanlagd energikostnad på 15 576 kr/år. 

4.2.3 Underhåll 
Ett ventilationssystem behöver service minst en gång per år under hela dess livslängd. 

Regelbunden service ger bättre luftkvalité i byggnaden, och kan dessutom förlänga 

livstiden på systemet. Det som utförs vid en service är filterbyte för att få bort smuts 

från luftbehandlingssystemet (Svensk ventilation C. u.å). Detta sköts i de flesta fall av 

ett servicebolag där ett serviceavtal mellan fastighetsägare och servicebolaget skrivs. 

Enligt H. Andersson, personlig kommunikation, 17 april, 2018 på FG AB är den årliga 

servicekostnaden för ett centralt ventilationssystemsystem 4 000 kr/år.  

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) för till exempel flerbostadshus, skolor och 

sjukhus sker vid nyinstallation och fortlöper därefter var tredje år. Detta för att rätt 

luftflöde i byggnaden bibehålls. Denna kostnadspost försummas eftersom kostnaden 

anses vara detsamma för både centralt- och lägenhetsplacerade system. Därmed har 

denna kostnad inte någon betydelse för det slutliga resultatet (J. Gustafson, personlig 

kommunikation, 20 april, 2018) 

4.3 Lägenhetsplacerat FTX 
Det valda luftbehandlingsaggregatet för lägenheterna heter RDKS, och är en av FG 

AB:s nya modeller. Aggregatet består av en roterande värmeväxlare som drivs av en 

energieffektiv motor, med en temperaturåtervinningsgrad på 83 procent vid balanserat 

flöde. I denna studie har de två olika typlägenheterna 9 procent högre frånluft än tilluft 

vilket ger undertryck, och medför högre temperaturåtervinning än 83 procent enligt 

bilaga 2 och 3. Figur 8 visar luftbehandlingssystemet och dess placering i kök.  
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Figur 8. Illustrerande bild på luftbehandlingssystem och placering (AB 

I3AHCO Service, u.å.) 

4.3.1 Investering 
Kostnaden för investeringen av lägenhetsplacerat ventilationssystem beräknas i detta 

avsnitt och ligger till grund för frågeställning ett och tre. 

Luftbehandlingssystem 

Som det nämns i kapitel 4.1.1 finns det två olika typlägenheter som visas i bilaga 5. 

Samma luftbehandlingssystem används i alla lägenheter men inställningarna ändras 

beroende på behov av luftflöde. Enligt H. Andersson, personlig kommunikation, 8 

mars, 2018 på FG AB, har detta aggregatet ett pris på 23 670 kr/styck. Därpå tillkommer 

en rabatt, i snitt 40 procent till entreprenörer som gör stora inköp till olika byggprojekt. 

Efter avdrag slutar priset på 14 200 kr/styck. Enligt beräkningar i bilaga 4 blir 

kostnaden för aggregat till 15 lägenheter 213 000 kr. 

Material 

Materialet som tillkommer med lägenhetsplacerat luftbehandlingssystem är kanaler, 

böjar, don och isolering. Genom mail- och telefonkontakt med P. Thalin, 25 april, 2018 

på Inneklimat inhämtades en offert som gav ett pris för de två typlägenheterna. 

Uppskattat materialpris i typlägenhet A uppgick till 23 000 kr, och typlägenhet B till 

30 000 kr. Det sammanlagda priset på materialet för 15 lägenheter ligger på 401 000 kr 

enligt beräkningar i bilaga 4. 

Installation 

Montage och installation av material och luftbehandlingsaggregat bör utföras av 

kompetenskunnig personal, som innebär en kostnad i form av timpris för yrkesmän. 

Tillsammans med P. Thalin, personlig kommunikation, 23 april, 2018 på Inneklimat 

uppskattades den arbetstid som är rimlig för att montera luftbehandlingsaggregat, och 

installera material för de två olika typlägenheterna. Typlägenhet A uppgick till 11 

timmar, och typlägenhet B till 23 timmar. På dessa arbetstimmar tillkommer en 

timkostnad för utförandet, som tillsammans med J. Gustafson, personlig kommuni-
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kation, 20 april, 2018 på GB AB sattes till 450 kr/h. Detta pris är baserat på tidigare 

installation för det centrala ventilationssystemet och är därför samma för det 

lägenhetsplacerade för att få en rättvis bedömning på livscykelkostnaden. Montage- och 

installationskostnad för typlägenhet A uppgår till 4 950 kr, och typlägenhet B till 10 350 

kr. Vilket ger en total montagekostnad för 15 lägenheter på 117 450 kr enligt uträkning 

i bilaga 4. 

Boarea 

Lägenhetsplacerat luftbehandlingssystem kan innebära en större boarea uppkommer 

eftersom vertikala schakt försvinner. Större boarea innebär att inkomst vid försäljning 

av lägenheterna ökar. Genom dokumentanalys på de planritningar som redovisas i 

bilaga 5, har en ny bostadsarea tagits fram på grund av att vertikala schakt har kunnat 

slopas vid valet av lägenhetsplacerat ventilationssystem i syfte att kunna beräkna 

vinsten vid försäljning. Bilaga 5 illustrerar först plan ett som är den första våningen 

med lägenheter och där uppkommer en extra bostadsarea på 1 m2. Det följs av plan två 

– fyra som ger extra bostadsarea på 6,6 m2 och plan fem som ger en extra bostadsarea 

på 1,5 m2. Sammanlagt uppkommer 9,1 m2 extra boarea då vertikala ventilationsschakt 

kan slopas för 15 lägenheter och ger en ny sammanlagd bostadsarea på 1 328,1 m2. 

Figur 9 är ett exempel på hur ett schakt är utformat och är markerat med blå färg.  

Figur 9. Typexempel på ett ventilationsschakt (Planritning enligt bilaga 5). 

4.3.2 Energianvändning 
På samma sätt som för det centralt placerade systemet behöver fläktarnas elförbrukning 

och värmebehovet beräknas. Denna data ligger till grund för att besvara frågeställning 

två och tre. 

Fläktars elförbrukning 
Eftersom det finns två typlägenheter i huset finns det även två olika luftflöden, och SFP-

talet ändras beroende på vad luftflödet i lägenheten är. Typlägenheten A har ett 

dimensionerande luftflöde på 0,035 m3/s, och ett SFP-tal på 1.74 kW/(m3,s) enligt 

bilaga 2. Typlägenheten B som innefattar de lite större lägenhetstyperna har ett 

dimensionerande luftflöde på 0,050 m3/s, och ett SFP-tal på 1,80 kW/(m3,s) enligt 

bilaga 3. Drifttiden för dessa lägenhetstyper är 8760 h/år. Beräkningarna enligt bilaga 

4 ger att elförbrukningen för typlägenhet A är 3 734 kWh/år och elförbrukningen för 
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typlägenhet B är 6 307 kWh/år. Det medför att sammanlagda elförbrukningen är 10 041 

kWh/år för alla 15 lägenheter. 

Värmebehov 
Enligt bilaga 2 är temperaturverkningsgraden för typlägenheten A ηt = 84,2 procent och 

enligt bilaga 3 är temperaturverkningsgraden för typlägenhet B ηt = 83,2 procent. Är 

frånluften lite större än tilluften i byggnaden blir temperaturverkningsgraden högre än 

ett balanserat flöde, men bör inte skilja mer än 10 procent enligt A. Collberg, personlig 

kommunikation, 23 Mars, 2018, försäljningschef bostad på FG AB. Enligt bilaga 1 har 

frånluften i byggnaden ca 9 procent högre flöde än tilluften. Detta har tagits i åtanke 

när beräkning på aggregatet har utförts, så att från- och tilluftsvolymen är exakt samma 

för det centralt- och lägenhetsplacerade systemet. Enligt beräkningar i bilaga 4 är 

värmebehovet i typlägenhet A 5 087 kWh/år, och typlägenhet B 8 830 kWh/år. Det 

sammanlagda värmebehovet för 15 lägenheter blir då 13 917 kWh/år. 

I ett lägenhetsplacerat luftbehandlingssystem sker eftervärmning med ett elektriskt 

värmebatteri när inte rätt tilluftstemperatur uppnås. Tilluften ska värmas upp till 19 °C 

och uppnådd temperatur framgår enligt beräkning i bilaga 4. Beräkningar utfördes på 

medeltemperatur per månad och därifrån utvinna att värmebatteriet är igång under fem 

månader (januari, februari, mars, november och december). Den totala elenergin 

värmebatteriet är i behov av är 1 836 kWh/år. Den energin är en del av det totala 

värmebehovet på 13 917 kWh/år. 

Total årlig energikostnad 

Kostnaden för el och värme är precis som för det centralplacerade systemet 0,9 kr/kWh 

för elenergin, och 0,55 kr/kWh för värmeenergin. Beräkningar i bilaga 4 visar att den 

årliga kostnaden för elenergin är 9 037 kr/år, kostnaden för värmebatteriet är 1 652 kr/år 

och kostnaden för värmeenergin är 6 645 kr/år. Den totala energikostnaden är då 17 333 

kr/år. 

4.3.3 Underhåll 
Ett lägenhetssystem kräver årlig service precis som ett centralt system, genom att byta 

filter för att bibehålla en bra luftkvalité i byggnaden. Service för ett lägenhetssystemen 

bidrar till högre kostnad jämfört med ett centralsystemet, eftersom servicebolaget måste 

in i varje lägenhet för att utföra jobbet. Det kräver mer handläggning och fler 

arbetstimmar.  H. Andersson, personlig kommunikation, 17 april, 2018, på FG AB säger 

att kostnaden för detta ligger på 1 000 kr per aggregat vilket gör att priset blir 15 000 

kr/år för alla lägenheter. 

I kapitel 4.2.3 benämns kostnaden för OVK kan försummas, eftersom priset för de olika 

systemen är samma och inte gör någon påverkan på resultatet.  
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5 Analys och resultat 
Kapitlet analys och resultat analyserar den insamlade empirin i förhållande till det 

teoretiska ramverk som tagits fram, för att kunna besvara frågeställningarna i studien. 

Kapitlet inleds med analys av de olika delarna för en livscykelkostnad, följt av resultat 

på varje frågeställning. 

5.1 Analys 
Analyskapitel är uppdelat i de tre faktorer som ligger till grund för att sammanställa en 

livscykelkostnad. De olika faktorerna analyseras utifrån metodval genom samverkan 

mellan teori och empiri.  

5.1.1 Investering  
Den totala investeringen av ventilationssystemet, som innefattar luftbehandlings-

system, material och installation är den enda engångskostnaden för ett ventilations-

system. Det är denna kostnad som i många fall är underlag till vilket system som ska 

köpas till ett projekt, särskilt för beställare med ett kortare perspektiv. Eftersom 

investeringen är en engångskostnad förändras inte kostnaden över tid och ett nuvärde 

är inte nödvändigt att beräkna med. Det beräknas inte heller med att systemet kommer 

kunna säljas vidare vid kalkylperiodens slut, som bidrar till att restvärdet är satt till noll. 

Den totala investeringen för det centralplacerade ventilationssystemet uppgick till 

825 000 kr och för det lägenhetsplacerade 731 450 kr.  

Centralsystemet har en låg kostnad jämfört med det lägenhetsplacerade, vilket beror på 

att det endast är ett system som ska installeras, vars placering är på en lättillgänglig 

plats i byggnaden. Installations- och materialkostnaden är däremot större beroende på 

att det krävs mer kanaler i vertikala schakt, som ska ledas igenom hela byggnaden på 

flera ställen. En annan stor kostnad för brandsektionering är brandgasspjäll, 

brandisolering och rökdektektorer som tillkommer för centralt system. Dessa sitter i 

och runtomkring kanalsystemet där det bryter brandcellsgränser, dess funktion är att 

sätta stopp för rök- och brandspridning. Kostnaderna för dessa åtgärder är inräknade i 

totalpriset. 

Ett lägenhetsplacerat ventilationssystemet behöver inte de olika brandspjäll och 

detektorer som finns, eftersom de enbart betjänar en brandcell. Även kanaler i vertikala 

schakt kan tas bort eftersom det sitter ett luftbehandlingssystem i varje lägenhet. Dessa 

åtgärder bidrar till kostnadsbesparingar i form av lägre materialkostnad och större 

boarea. Däremot måste 15 luftbehandlingssystem installeras och med det ökar 

investeringskostnaderna. I figur 10 redovisas kostnaderna av den totala investeringen 

för de två olika ventilationssystemen.  
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Figur 10.  Illustrerar resultatet av investeringskostnaden. 

Eftersom de vertikala schakten försvinner vid installation av ett lägenhetsplacerat 

ventilationssystem, går det sälja den extra boarean. För en byggherre är den extra 

inkomsten betydelsefull och kan bidra till besparingar. Utifrån dokumentanalysen av 

planritningar i bilaga 5 gjordes beräkningar i bluebeam för varje våningsplan, för att 

sammanställa den totala area som förändrades. Den extra boarea som uppkom var 9,1 

m2 och kan säljas till ett pris för 30 000 kr/m2 (Svensk Mäklarstatistik, 2018). 

Sammanställningen i tabell 1 visar bostadsarea och totalt förväntat försäljningspris för 

de båda ventilationssystem. 

Tabell 1. Visar förväntat försäljningspris. 

 

De besparingar som uppkommer för bostadsarea går att reducera från investeringen i 

livscykelkostnaden, eftersom det betalas tillbaka vid försäljning. Denna åtgärd kan 

bidra till fler investeringar i ett lägenhetsplacerat ventilationssystem. 

5.1.2 Energianvändning 
Dokument- och dataanalys på referensprojektets energiberäkning i bilaga 1, och på 

lägenhetsplacerade ventilationssystems aggregatspecifikation i bilaga 2 och 3, visar att 

skillnaden på energianvändningen är varierande beroende på om det är elenergi eller 

värmeenergi. Fläktarnas elenergiförbrukning är högre för det lägenhetsplacerade 
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systemet vilket beror på att SFP-talet är större för detta system. Det innebär att fläkten 

måste arbeta hårdare för att få fram rätt luftflöden och därmed drar mer energi. I 

beräkningarna mellan de olika systemen är det SFP-talet som blir det dimensionerande 

värdet enligt bilaga 4. Figur 11 redovisar skillnaden i förbrukning mellan systemen. 

 

Figur 11.  Illustrerar fläktarnas elenergiförbrukning. 

Ett samband som upptäcktes när beräkningar på det lägenhetsplacerade systemet i 

ACON genomförts är att högre SFP-tal bidrar till högre temperaturverkningsgrad. Detta 

kan bero på att fläkten arbetar hårdare och på så vis avger fläktarna mer värme till 

kanalsystemet. Till skillnad från SFP-talet är det bra med en hög 

temperaturverkningsgrad eftersom återvinningen av värme ökar med denna grad. 

Empirin visar på en lägre temperaturverkningsgrad för det centrala systemet som bidrar 

till att mer värmeenergi behövs för att värma upp tilluften.  

Det lägenhetsplacerade systemet använder sig delvis av ett elektriskt värmebatteri som 

startar när önskad tilluftstemperatur inte uppnås. I denna undersökning är värme-

batteriet i drift fem månader om året då tilluftstemperaturen inte når upp till 19 °C. Det 

kommer i senare skede ha en påverkan på kostnaden eftersom det är en elkostnad och 

inte en värmekostnad. Eftersom det lägenhetsplacerade systemet har en högre 

temperaturverkningsgrad bidrar det till att värmebehovet blir mindre än för det centrala 

systemet. Detta för att just temperaturverkningsgraden är den enda siffran som ändras i 

uträkningarna mellan de olika systemen. Merzkirch et al. (2015) visar också i en artikel 

att värmeåtervinningen är högre för ett lägenhetsplacerat ventilationssystem än vad det 

är för ett centralplacerat. Värmebehovet är beräknat i bilaga 4 och resultatet redovisas i 

figur 12. 
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Figur 12.  Illustrerar värmebehovet för ventilationssystemen. 

Kostnaderna för el och värme som uppstår vid energianvändningen är den största 

långsiktiga kostnaden för ett ventilationssystem. I och med att det är en långsiktig 

kostnad kommer det ske en prisförändring för både elenergi och värmeenergi över de 

25 år som kalkylen är baserad på. Priset på elenergin är satt till 0,9 kr/kWh med en 

prisförändring på 3 procent enligt J. Gustafson personlig kommunikation, 20 april, 

2018. De värden används för att ta fram ett nuvärde av kostnaden. Då elenergin för det 

lägenhetsplacerade systemet var högre är därmed kostnaden också högre. Över 25 år är 

kostnadsskillnaden runt 25 procent vilket är mycket över en livstid. Nuvärdeskostnaden 

redovisas i tabell 2.  

Tabell 2. Visar nuvärdeskostnaden för elenergin över 25 år. 

 Central placerat Lägenhetsplacerat 

KWh/år 7 514 10 041 

Elpris (kr/KWh)  0,9 0,9 

Kostnad per år (kr) 6763 9 037 

Nuvärde 25 år (kr)  117 758 157 360 

 

Det lägenhetsplacerade systemet använde mer elenergi för drift av fläktar och var då 

dyrare. Från figur 11 går det avläsa att det lägenhetsplacerade systemet använder sig av 

mindre värmeenergi jämfört med det centrala systemet på grund av bättre värme-

återvinning, vilket kan bidra till att det blir billigare över en livscykel. Evola et al. 

(2016) skriver i en artikel att hög värmeåtervinningsgrad kan vara en av de stora 

lösningarna för att klara av nära-nollenergibyggnads kraven eftersom bland annat 
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energianvändningen och kostnaderna i kallare klimat blir mindre i längden. En nackdel 

är att det använder sig av ett elektriskt värmebatteri som kommer öka kostnaderna 

eftersom det går på elenergi istället för värmeenergi som resterande värme. Priset på 

värmeenergin är satt till 0,55 kr/kWh med en prisförändring på 1 procent enligt J. 

Gustafson personlig kommunikation, 20 april, 2018. Efter att de olika kostnaderna och 

prisförändringarna är inräknade går det avläsa att det lägenhetsplacerade systemet har 

en mindre kostnad för uppvärmningen oavsett valet av ett elektriskt värmebatteri enligt 

tabell 3. 

Tabell 3. Visar nuvärdeskostnaden för uppvärmning över 25 år. 

 Centralt placerat Lägenhetsplacerat 

KWh/år värmeenergi 17 629 12 081 

Värmepris (kr/KWh) 0,55 0,55 

KWh/år elenergi 0 1 836 

Elpris (kr/KWh) 0,9 0,9 

Kostnad per år (kr) 9 696 8 297 

Nuvärde 25 år (kr) 213 537 175 107 

 

5.1.3 Underhåll 
Underhållskostnaderna har samlats in genom personlig information och dataanalys. För 

att ett ventilationssystem ska få en lång livstid är det viktigt med regelbunden 

underhållning och service. I empirin går det se att priset för service på ett centralt 

luftbehandlingssystem är 4 000 kr per år och priset för 15 lägenhetsplacerade 

luftbehandlingssystem är 15 000 kr. Denna stora skillnad beror på att när service utförs 

på ett lägenhetsplacerat system måste personen som utför service ha tillgång till alla 

lägenheter i byggnaden, som kan dra ut på tiden då tillgång till dessa lägenheter krävs. 

Ett centralt system är däremot placerat i ett eget utrymme som är låst för obehöriga. Dit 

är det mycket lätt att få tillgång vilket bidrar till att arbetstiden förkortas. Inköp av filter 

och likande är också en del av priset men arbetskostnaden är det stora. En kalkylränta 

är satt till 6 procent som ligger till underlag för nuvärdet över kalkylperioden på 25 år. 

Nuvärdet redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Visar nuvärdet av underhållet över 25 år. 

 Central placerat Lägenhetsplacerat 

Kostnad per år (kr) 4 000 15 000 

Nuvärde 25 år (kr) 51 134 191 751 
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En annan del av underhållet är OVK. Detta görs för att boende i bygganden hela tiden 

ska ha rätt luftflöde, att det inte ger för mycket oljud eller att det inte finns några 

läckage. Resultatet skickas sedan in till byggnadsnämnden där det sparas för 

allmänhetens intresse (Boverket A, 2017). Skillnaden på OVK mellan de olika system 

som granskas i denna rapport är väldigt liten och är försumbar. Det beror på att samma 

jobb måste göras för båda systemen. Därför är denna kostnad till ingen nytta för det 

slutliga resultatet i undersökningen. 

5.2 Vad blir det ekonomiska resultatet för såld boarea för de 
olika ventilationssystemen?  

Med hjälp av bluebeam sammanställdes arean på planritningar för de olika ventilations-

systemen. Från tabell 1 analyseras en ökning av area på 0,7 procent för det lägenhets-

placerade ventilationssystemet, som ger en bostadsarea på 1 328,1 m2. Medan det 

centrala ventilationssystemet med schakt har en bostadsarea på 1 319 m2.  

Bostadsarean blev totalt 9,1 m2 större med lägenhetsplacerat ventilationssystem för de 

15 lägenheter som finns i Munksjöstaden. Vid försäljning blir resultatet en extra 

besparing på 273 000 kr när kvadratmeterpriset är satt till 30 000 kr. 

5.3 Vilket system är mest energieffektivt utav centralt- och 
lägenhetsplacerat FTX? 

Analysen visade att det centralt placerade systemet är mer energieffektivt med tanke på 

fläktarnas energibehov och det beror på lågt SFP-tal. Det lägenhetsplacerade systemet 

är däremot mer energieffektivt med tanke på värmebehovet eftersom det har en högre 

temperaturverkningsgrad.  När alla resultat sammanställs i figur 13 visar det att det 

central placerade systemet har en total årlig energiförbrukning på 25 143 kWh/år och 

totala energiförbrukningen för det lägenhetsplacerade systemet är 23 958 kWh/år. 

Resultatet visar att energiförbrukningen är mycket lika mellan de två olika systemen 

men med en liten fördel till det lägenhetsplacerade systemet. Ur miljösynpunkt är alltså 

det lägenhetsplacerade systemet bättre lämpat än det centralt placerade systemet för att 

uppnå energikraven som träder i krafts år 2020. Utifrån det går påstå att lägenhets-

placerad ventilation kan konkurrera med centralt placerad ventilation för att installeras 

i fler byggnader.  

 



Analys och resultat 

25 

 

Figur 13.  Illustrerar resultatet av frågeställning 2. 

5.4 Vilket system är mest kostnads- och energieffektivt under 
en livscykel utav centralt- och lägenhetsplacerat FTX? 

Frågeställning ett och två har lagt en grund till att få ett resultat på frågeställning tre 

som sammantaget är en LCC. Dokumentanalyser och dataanalyser av de dokument och 

den personliga information som samlats in är de huvudsakliga metoder som används 

för att ett resultat ska kunna utformas. Både engångskostnader och långsiktiga 

kostnader redovisas och sammanställs. Kalkylperioden i denna undersökning är satt till 

25 år och kalkylräntan är 6 procent.  

Utifrån analysen går det se att luftbehandlingssystemet är billigare för det centrala 

systemet då det bara är en enhet som behöver installeras i byggnaden medan det 

lägenhetsplacerade systemet kräver 15 olika luftbehandlingssystem som ska göra 

samma jobb. Däremot är det mindre material och installationskostnad för det 

lägenhetsplacerade systemet. Samtidigt försvinner schakt där stora besparingar görs när 

den extra boarean säljs. Det gör att investeringen på det lägenhetsplacerade systemet 

sjunker med 273 000 kr, 0,7 procent, enligt resultatet på frågeställning ett. Resultatet 

för investeringen redovisas i tabell 5. 
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Tabell 5. Visar sammanlagd investering. 

 Central placerat Lägenhetsplacerat 

Kostnad luftbehandlings-

system (kr) 

110 000 213 000 

Kostnad material och 

installation (kr) 

715 000 518 450 

Besparing vid borttagning 

av schakt (kr) 

0 -273 000 

Sammanlagd investering 

(kr) 

825 000 458 450 

  

Energianvändningen skiljde väldigt mycket för de olika ventilationssystemen beroende 

på om det var värmeenergi eller elenergi. Att uppvärmningsenergin är mindre för det 

lägenhetsplacerade systemet beror på att temperaturverkningsgraden är bättre. 

Elenergin för fläktarna är däremot mindre för det centrala systemet eftersom SFP-talet 

är mindre. I frågeställning två redovisades att det lägenhetsplacerade systemet hade en 

årlig energianvändning på 23 958 KWh/år vilket medför att över en livstid är 

energianvändningen 598 950 KWh. Det centrala systemet hade en årlig 

energianvändning på 25 143 KWh/år och energianvändningen över en livstid blir då 

628 575 KWh. Det resultatet visas att över en livscykel har alltså det lägenhetsplacerade 

ventilationssystemet mindre energianvändning.  

Kostnaden för både elenergi och värmeenergin går att se i analysen och med det fås nu 

ett sammanlagt resultat för energipriset. Det centrala ventilationssystemet har en total 

energikostnad på 331 295 kr och det lägenhetsplacerade ventilationssystemet har en 

total energikostnad på 332 467 kr över en livstid med nuvärde. Kostnadsskillnaden blir 

nästan minimal, 1 172 kr över 25 år, vilket visar på att systemen står sig väldigt bra i 

jämförelse med varandra med tanke på energikostnader. Resultatet visas i figur 14. 
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Figur 14.  Illustrerar den totala energikostnaden för de olika systemen. 

Underhållets resultat är precis det som visas i analysen. Denna kostnad kommer få en 

roll i ett senare skede när en LCC sammanställs. Resultatet för underhållet redovisas i 

tabell 6. 

Tabell 6. Visar nuvärdet av underhållet över 25 år. 

 Central placerat Lägenhetsplacerat 

Kostnad per år (kr) 4 000 15 000 

Nuvärde 25 år (kr) 51 134 191 751 

  

Efter de kostnader som har tagits fram över 25 år i detta resultatkapitel går det 

sammanställa en livscykelkostnad. De besparingar som uppkommer vid borttagning av 

schakt visar sig utgöra en stor roll i detta resultat. Sammantaget är prisskillnaden liten 

mellan de olika systemen. Underhållet och luftbehandlingssystemen är de faktorer som 

höjer priset för det lägenhetsplacerade systemet. För det centrala systemet är det 

material och installationskostnaden samt det faktum att det är mindre boarea att sälja 

som gör att totalpriset i denna LCC är så hög. Resultatet av livscykelkostnaden 

redovisas i tabell 7. 
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Tabell 7. Visar sammanställning av LCC. 

 Central placerat Lägenhetsplacerat 

Investering (kr) 825 000 731 450 

Inkomst vid borttagning 

av schakt (kr) 

0 -273 000 

Energi (kr) 331 295 332 467 

Underhåll (kr) 51 134 191 751 

LCC (kr) 1 207 439 982 668 

 

Från tabell 7 går det avläsa att det lägenhetsplacerade ventilationssystemet är mer 

kostnads- och energieffektivt under en livscykel. Skillnaden på energikostnaden är liten 

mellan systemen, endast 0,4 procent. Avgörande för resultatet i frågeställning tre är den 

extra boarea på 9,1 m2 som kan säljas vid installation av lägenhetsplacerad ventilation, 

som ökar inkomsten med 273 000 kr. Utan försäljning av den extra boarea hade 

livscykel-kostnaden istället visat på en lägre kostnad för det centrala systemet.  

5.5 Koppling till målet 
Studien strävar mot målet att göra en LCC jämförelse på de två olika 

ventilationssystemen som undersöks och att, om möjligt, hitta förslag på ett mer 

energieffektivt ventilationssystem än det som sitter i referensbyggnaden idag (våren 

2018). 

Resultatet i frågeställning ett, som gav en ekonomisk besparing på 273 000 kr för det 

lägenhetsplacerade systemet, är en av de bidragande faktorer som påverkar det 

slutgiltiga resultatet i frågeställning tre, som består av att göra en LCC. Precis som 

resultatet visar har just den besparingen en stor inverkan på livscykelkostnaden. 

Resultatet i frågeställning två visar att det lägenhetsplacerade systemet är mer 

energieffektivt än vad det centrala systemet är. En del av målet var att hitta förslag på 

ett mer energieffektivt ventilationssystem än det centralt placerade systemet. Resultatet 

leder till att delmålet är uppfyllt i denna frågeställning och kan tas vidare till att besvara 

frågeställning tre. 

Målet var att utföra en LCC och jämförelse av energianvändningen för de två olika 

ventilationssystemen, i frågeställning tre iakttas alla de faktorer som behövs för att 

genomföra målet. Alla resultat sammanställdes i en livscykelkostnad för respektive 

ventilationssystemen, med en livslängd på 25 år. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet avser ge en kort sammanfattning av studiens resultat, diskussion kring 

metodval och relevans samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
I tidigt stadie noterades oeniga åsikter kring vilket ventilationssystem som var mest 

energi- och kostnadseffektivt. Resultatet som studien pekar mot är att en kostnads- och 

energieffektivisering av kvarter två i Munksjöstaden är utförd, med det lägenhets-

placerade ventilationssystemet som ett vinnande koncept. 

När det gäller den totala kostnads- och energiåtgången är marginalerna små för de båda 

systemen. Beräkningar är utformade för att systemen ska vara aktiva 24 timmar om 

dygnet. Detta är en faktor som har stor betydelse på resultatet för energiåtgången på det 

lägenhetsplacerade systemet, eftersom det går att ställa in luftflöden beroende på om 

personen vistas i lägenheten eller inte. Skillnaden kan bestå av en sänkning av luftflöde 

med 70 procent, som t.ex. kan vara hela den tiden personen befinner sig på jobbet 

(Boverket B, 2017). Denna lösning är inte möjligt på ett centralt system eftersom det är 

uppkopplat på alla lägenheter, och ska passa alla som bor i fastigheten dygnet runt. Med 

lösningen att ”bortaläge” tas med i energiberäkningen hade stora utslag i resultatet visat 

sig, med ytterligare fördel för det lägenhetsplacerade systemet. Det centrala systemet 

har alltså fördel i denna undersökning sett till enbart beräkningar på energin, vilket kan 

tyckas ge en otydlig bild på det slutliga resultatet. 

Utöver de små marginalerna för systemen är det en liten del som sticker ut i resultatet 

på livscykelkostnaden, helt enkelt den extra boarean som tillkommer vid borttagning 

av vertikala schakt. Ett tydligt resultat är att boarean ökar vid installation av 

lägenhetsplacerat system, som går att sälja för en ansenlig summa vilket påverkar 

projektkostnaden. Detta är en av de avgörande delar för vilket system som får lägst pris 

i livscykelkostnaden.  

Det centrala systemet är baserat på ett befintligt system, med slutkostnader och verkliga 

driftkörningar, däremot baseras det lägenhetsplacerade på kostnadsförslag från olika 

aktörer och egna beräkningar med hjälp av olika programvaror. Det finns chans för 

felmarginaler i programvaror, även under projektering- och produktionsskede kan det 

finnas dolda kostnader som inte denna studie tar hänsyn till. Priserna för det 

lägenhetsplacerade systemet är endast baserade på vad installatör uppfattar, som i flera 

projekt visat sig att kostnader tillkommer. Priser varierar mellan olika entreprenörer och 

offert från fler borde inhämtats, vilket kan sänka undersökningens reliabilitet. Liknande 

är det för underhållet, eftersom den kostnaden inte är avgörande för denna 

livscykelkostnad. Vanligen skrivs avtal mellan servicebolag och fastighetsförvaltare 

där priserna kan skilja och utgör stor betydelse på slutresultatet i livscykeln. 

Reliabiliteten kan anses vara högre när det gäller den data som samlats in om 

luftbehandlingssystemen. Trovärdiga programvaror hos tillverkare har används under 

hela arbetet och energiberäkningarna är gjorda i rätt formler. I det fall var det mycket 

bra förberedelser där tillverkaren FG AB förstod sig på arbetsgången vilket bidrog med 

rätt kompetens. Sammantaget är resultatet användbart eftersom all data som samlats in 

kommer från sakkunniga personer inom området vilket medför att felmarginalen är 

liten, där hänsyn tagits till de delar som bara kan ge bättre resultat. 
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6.2 Metoddiskussion 
Till största del har undersökningen använt sig av den kvantitativa metoden. 

Kvantifierbar data har analyserats och beräknats för att få fram ett resultat. Metoden 

tycks vara mycket tillförlitlig då den är vetenskapligt korrekt. Dokumentanalys har varit 

den största källan till att samla in empiri. En del av de data som samlats in har utförts 

genom personlig information i form av möten, mail- och telefonkontakt eftersom det 

inte fanns några dokument med dessa kostnader. Att göra hela intervjuer skulle vara 

överflödigt då en persons åsikter eller erfarenheter inte spelar in på resultatet utan 

endast den faktiska siffra de tog fram behövdes. Inspiration för metodval och insamling 

av empiri har tagits från ett tidigare examensarbete som hade ett mål som påminner om 

detta. Det utfördes år 2011 av F. Kjellström och J. Appelgren på Uppsala Universitet 

men eftersom utvecklingen snabbt går framåt är skillnaden mellan rapporterna stora och 

en jämförelse går inte att göra. 

Önskvärt skulle vara om all data som analyserats hade samlats in i dokumentform, dels 

för att kunna redovisa mer data men även göra det smidigare under rapportskrivandet. 

Många timmars arbete hade besparats om detta följdes istället för att leta efter rätt 

personer med rätt kompetens. I detta fall var det svårt eftersom det lägenhetsplacerade 

systemet inte finns i bygganden på riktigt utan de data som finns har beräknats fram 

genom egna kunskaper. Bättre hade det varit om de fanns ett referensprojekt för varje 

ventilationssystem, där utformningen av byggnaderna var lika. Det hade medfört att 

mer data skulle kunna samlas in i dokumentform och spara tid.  

6.3 Begränsningar 
Att endast studera lägenheterna och inte hela byggnaden kan utgöra en stor påverkan 

på resultatet. Det som är studerat i denna rapport är en mer generell undersökning då 

skillnaden på just lägenheterna inte är stora mellan olika flerbostadshus. Däremot kan 

trappuppgångar, källare och garage skilja väldigt mycket från byggnad till byggnad. 

Hade de delar också studerats skulle rapporten rikta sig mer mot att endast ett fåtal 

byggnader kunnat använda denna rapport som underlag.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Följande slutsatser grundar sig på kapitel 5, resultat och analys och sammanställs nedför 

i punktform. 

 Lägenhetsplacerat ventilationssystem är konkurrenskraftigt på marknaden med 

sin höga värmeåtervinning, som bidrar till energieffektivitet. Analys av bilaga 

2 och 3 visar på samband mellan undertryck i en lägenhet och värmeåtervinning, 

där ökat undertryck leder till högre värmeåtervinning. Accepteras undertryck 

går det därför att utvinna mer från ventilationssystemet. 

 Energiförbrukningen för ett lägenhetssystem som är aktiv 24 timmar/dygn är 

mindre jämfört med ett centralt system. Värt att notera för lägenhetssystemet är 

att de ofta är inställda på hemma- och bortaläge vilket skulle bidra till lägre 

energiförbrukning om denna åtgärd vidtagits i beräkningar. Detta öppnar för 

fortsatta studier med goda resultat. 

 Sett till bara elenergianvändning är centralt system det billigare alternativet, där 

sambandet för ökat SFP-tal bidrar till högre elenergikostnad för lägenhets-

system. Väljer beställaren att använda sig av enbart elenergi i ventilationen är 

det centrala systemet att föredra. 
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 Kostnaden på underhåll är lägre för ett centralt system jämfört med ett 

lägenhetssystem. Dock så är detta en kostnad som varierar beroende på vad för 

avtal som upprättas. Därför är denna kostnad något som går att påverka t.ex. 

genom att finna bättre avtal, val av vem som ska utföra uppgiften eller om 

boende i fastighet kan sköta underhåll själva. 

 Vertikala schakt för ett centralt system drabbar ofta bostadarean och gör den 

mindre, därför kan lägenhetssystem bidra till friare projektering och större 

inkomst vid försäljning. 

 Lägenhetssystem visar på en lägre investeringskostnad och energianvändning 

jämfört med det centrala systemet. 

Utifrån de synpunkter som ovan nämns, och resultatet från livscykeln som visar på en 

kostnads- och energieffektivisering med lägenhetssystem, blir slutsatsen att 

lägenhetssystem är en hållbar lösning och rekommenderas för installation i framtida 

bostadsprojekt. Även att marginalerna är små mellan de olika systemen anses 

lägenhetssystem ge mest utrymme för positiv utveckling.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
De valda förslagen på vidare forskning presenteras i punktform och redovisas nedan. 

 Utveckla en livscykelanalys på de valda ventilationssystemen för att ta beslut 

om vilket system som är miljövänligast. 

 Utföra energi- och kostnadsberäknar även på trapphus och garage för att få en 

helhetsbild i projektet.  

 Utföra en känslighetsanalys för att försöka bestämma det faktiska utfallet av en 

viss variabel och stärka validitet av resultatet. 

 Ta fram ett teoretiskt ramverk på åtgärder för att klara energikraven 2020, från 

den framställda definitionen nära-nollenergibyggnader som Boverket publicerar 

den 31 december, 2018. 

 Utföra exakt samma studie, på samma ventilationssystem, men beräkna det 

lägenhetsplacerade systemet med det så kallade hemma- och bortaläget för att 

sänka energianvändningen. 

  Jämföra inomhusklimatet på de två valda systemen, för att besluta vilket som 

gynnar mänskliga hälsan och upplevelsen i hemmet.  

 Jämföra det centrala ventilationssystemet med ett annat lägenhetsplacerat 

aggregat, för att se om det finns högre värmeåtervinningsgrad på marknaden än 

vad som återfinns i denna studie. 

 Vid utförande av samma studie kan metodtriangulering användas för att samla 

in mer empiri. 
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Bilaga 1 - Energiberäkning på referensprojektet utförd av Bengt Kjellberg på Tengbom. 
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Bilaga 2 – Luftbehandlingssystem typlägenhet A.
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Bilaga 3 – Luftbehandlingssystem typlägenhet B. 
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Bilaga 4 – Beräkningar av insamlad empiri. 

 Investering 

Central placerat: 

Johan Gustafsson på GB AB berättar att priset för ventilationen i referenshuset har kostat i 

snitt 47 667 kr per lägenhet.  

47 667 ∗ 15 = 715 000  

Utöver kostnaden på 715 000 kr för material- och installation tillkommer 

luftbehandlingssystemet på 110 000 kr. 

715 000 + 110 000 = 825 000 kr 

 

Lägenhetsplacerat: 

Aggregat 

Enligt Henrik Andersson, säljare på FG AB, har detta aggregatet ett pris på 23 670 kr/styck. 

Därpå tillkommer en rabatt, i snitt 40 procent, till entreprenörer som gör stora inköp till olika 

byggprojekt. Efter avdrag slutar priset på 14 200 kr/styck. 

Sammanlagda priset på aggregat till 15 lägenheter: 

14 200 ∗ 15 = 213 000 𝑘𝑟 

Material 

Peter Thalin på Inneklimat har hjälpt till att få fram kostnader för material och montage. 

Kostnaden för material, där ingår raka kanaler, böjar, till- och frånluftsdon med mera, är 20 000 

kr för typlägenhet A och 25 000 kr för typlägenhet B. Sedan tillkommer också isolering för 

systemet och den kostnaden är 3 000 kr för typlägenhet 1 och 5 000 kr för typlägenhet 2. Det 

ger en sammanlagd kostnad för material på: 

(20 000 + 3000) ∗ 7 + (25 000 + 5000) ∗ 8 = 401 000 kr 

Montage 

Sista kostnaden är montage av ventilationssystemet i varje lägenhet. Enligt Peter Thalin tar det 

10-12 timmar att installera ventilationen i typlägenhet A och 20-25 timmar att installera 

ventilationen i typlägenhet B. Timpriset för en installatör är runt 450 kr/tim. Beräkningarna 

görs på ett medel av installationstimmarna. 

11 ∗ 450 ∗ 7 + 23 ∗ 450 ∗ 8 = 117 450 kr 

 

 Energianvändning 
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Central placerat:  

Fläktars elförbrukning 

Beräkningsgången för att få ut fläktarnas elförbrukning ser ut som följande: 

Energi = SFP * V * h 

Där SFP (specific fan power) multipliceras med volymen för det dimensionerande luftflödet. 

Detta multipliceras också med det antal timmar aggregatet förväntas vara igång under ett helt 

år. 

Enligt bilaga 1 har aggregatet ett SFP (specific fan power) tal på 1,33 kW/(m3/s) och ett 

dimensionerande luftflöde på 741 l/s = 0,741 m3/s. Luftflödet på bara lägenheterna blir då 645 

l/s = 0,645 m3/s. Ett ventilationssystem förväntas vara igång hela tiden vilket gör att antalet 

timmar (h) sätts till 8760. 

1,33 ∗ 0,645 ∗ 8760 = 7514 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

Värmebehov 

Enligt bilaga 1 har aggregatet en temperaturverkningsgrad på ηt = 79,2 procent. Aggregatet är 

igång hela året vilket ger h = 8760 timmar. Enligt smhi (uå) är medeltemperatur i Jönköping 

6,5 °C beräknat mellan åren 1961-1990. Sådana mätningar görs över en 30 års period och i 

nuläget går det inte få den mer uppdaterad. Tilluftstemperaturen är satt till 19°C enligt bilaga 

1. 

Energi = V * ρ * Cp * ∆t * (1 – ηt) * h 

Där 

V = volymflödet (m3/s)  

ρ = densitet för luft = 1,2 kg/m3 

Cp = Värmekapacitet för luft = 1000 J/(kg°C) 

∆t = temperaturskillnaden (°C) 

ηt = temperaturverkningsgraden (%) 

h = tid i timmar 

0,645 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 6,5) ∗ (1 − 0,792) ∗ 8760 = 17 629 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

Svar: 17 629 kWh/år. 

Total årlig enerikostnad 

Den årliga energikostnaden för lägenheterna blir då: 

 

Kostnad elenergi: 0,9 ∗ 7514 = 6 762 𝑘𝑟/å𝑟 

Kostnad värmeenergi: 0,5 ∗ 17629 = 8 814 𝑘𝑟/å𝑟 
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Total energikostnad: 6762 + 8814 = 15 576 𝑘𝑟/å𝑟 

Lägenhetsplacerat:  

Fläktars elenergi 

Då det finns två typlägenheter i huset finns det även två olika flöden på aggregatet och specific 

fan power (SFP) ändras beroende på vad luftflödet i lägenheten är. Den första typlägenheten 

finns det sju stycken av och har dimensionerande luftflöde 35 l/s = 0,035 m3/s samt ett SFP på 

1.74 kW/(m3,s) enligt bilaga 2. Den andra typlägenheten som det finns åtta stycken av har det 

dimensionerande luftflödet 50 l/s = 0,050 m3/s och SFP på 1,80 kW/(m3,s) enligt bilaga 3. 

Drifttiden h är även här 8760 timmar. Uträkning sker på samma sätt som för central placerat. 

Elförbrukning typlägenhet A: 1,74 ∗ 0,035 ∗ 8760 ∗ 7 = 3734 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

Elförbrukning typlägenhet B: 1,80 ∗ 0,05 ∗ 8760 ∗ 8 = 6307 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

Sammanlagda elförbrukningen för lägenhetsaggreagaten är: 

6307 + 3734 = 10 041 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

Värmebehov 

Enligt bilaga 2 är temperaturverkningsgraden för typlägenheten A ηt = 84,2 procent och enligt 

bilaga 3 är temperaturverkningsgraden för typlägenhet B ηt = 83,2 procent. Är frånluften lite 

större än tilluften i byggnaden blir alltid temperaturverkningsgraden högre än om det har ett 

balanserat flöde, det ska dock inte skilja mer än 10 procent enligt Anders Collberg, 

försäljningschef bostad på Fläkt Group AB. Enligt bilaga 1 har frånluften i byggnaden ca 9 

procent högre flöde än tilluften. Detta har tagits i tanke när beräkning på aggregatet har gjorts. 

Från- och tilluftsvolymen är exakt samma för det central placerade systemet och 

lägenhetsplacerade systemet, i detta fall är det uppdelat per lägenhet. Värmebehovet 

multipliceras med antalet aggregat. Resterande värden är samma som för det central placerade 

systemet.  

Värmebehov typlägenhet A:  

´0,035 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 6,5) ∗ (1 − 0,842) ∗ 8760 ∗ 7 = 5 087 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

Värmebehov typlägenhet B: 

0,05 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 6,5) ∗ (1 − 0,832) ∗ 8760 ∗ 8 = 8 830 𝑘𝑊ℎ/å𝑟  

Sammanlagda värmebehovet för lägenhetsaggregaten är: 

5087 + 8830 = 13 917 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

Om inte tillräcklig tilluftstemperatur uppnås måste ett värmebatteri värma upp resterande luften.  

η = (Tt – Te) / (Tf – Te) 

η = Temperaturverkningsgraden  
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Tt = Temperatur i tilluften (°C)  
Te = Temperatur i uteluften (°C)  
Tf = Temperatur i frånluften (°C)  

 

Här söks Tt. Beräkningar görs per månad 

Månad Medeltemperatur Dagar Timmar 

Januari -3 31 744 

Februari -3 28 672 

Mars 0 31 744 

April 4 30 720 

Maj 9 31 744 

Juni 15 30 720 

Juli 15 31 744 

Augusti 15 31 744 

September 11 30 720 

Oktober 7 31 744 

November 3 30 720 

December -1 31 744 

 

Januari: 

Tt = -3 + 0,834 (22-(-3)) = 17,85 °C för typlägenhet A. 

Tt = -3 + 0,842 (22-(-3)) = 18,05 °C för typlägenhet B. 

 

Februari: 

Tt = -3 + 0,834 (22-(-3)) = 17,85 °C för typlägenhet A. 

Tt = -3 + 0,842 (22-(-3)) = 18,05 °C för typlägenhet B. 

 

Mars: 

Tt = 0 + 0,834 (22-0) = 18,35 °C för typlägenhet A. 

Tt = 0 + 0,842 (22-0) = 18,52 °C för typlägenhet B. 

 

April: 

Tt = 4 + 0,834 (22-4) = 19,012 °C för typlägenhet A. 

Tt = 4 + 0,842 (22-4) = 19,16 °C för typlägenhet B. 
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Då tilluftstemperaturen är högre än 19 °C när uteluften är 4°C eller mer går inte värmebatteriet 

igång förrän i november igen. 

 

November:  

Tt = 3 + 0,834 (22-3) = 18,85 °C för typlägenhet A. 

Tt = 3 + 0,842 (22-3) = 19,0 °C för typlägenhet B. 

 

December: 

Tt = -1 + 0,834 (22-(-1)) = 18,18 °C för typlägenhet A. 

Tt = -1 + 0,842 (22-(-1)) = 18,37 °C för typlägenhet B. 

 

När uppnådd tilluftstemperatur har tagits fram går det nu räkna ut hur mycket energi 

värmebatteriet använder per månad. Då värmeväxlingen redan har skett är nu 

värmeåtervinningen satt till noll. 

 

Januari: 

Värmebehov värmebatteri typlägenhet A:  

’0,035 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 17,85) ∗ (1 − 0) ∗ 744 = 35,9 𝑘𝑊ℎ 

Värmebehov värmebatteri typlägenhet B: 

  0,05 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 18,05) ∗ (1 − 0) ∗ 744 = 42,4 𝑘𝑊ℎ 

 

Februari: 

Värmebehov värmebatteri typlägenhet A:  

’0,035 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 17,85) ∗ (1 − 0) ∗ 672 = 32,5 𝑘𝑊ℎ 

Värmebehov värmebatteri typlägenhet B: 

  0,05 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 18,05) ∗ (1 − 0) ∗ 672 = 38,3 𝑘𝑊ℎ 
 

Mars: 

Värmebehov värmebatteri typlägenhet A:  

’0,035 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 18,348) ∗ (1 − 0) ∗ 744 = 20,4 𝑘𝑊ℎ 

Värmebehov värmebatteri typlägenhet B: 

  0,05 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 18,52) ∗ (1 − 0) ∗ 744 = 20,4 𝑘𝑊ℎ 

 

November: 

Värmebehov värmebatteri typlägenhet A:  

’0,035 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 18,85) ∗ (1 − 0) ∗ 720 = 4,7 𝑘𝑊ℎ 

Värmebehov värmebatteri typlägenhet B: 

  0,05 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 19,0) ∗ (1 − 0) ∗ 720 = 0 𝑘𝑊ℎ 
 

December: 
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Värmebehov värmebatteri typlägenhet A:  

’0,035 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 18,18) ∗ (1 − 0) ∗ 744 = 19,8 𝑘𝑊ℎ 

Värmebehov värmebatteri typlägenhet B:  

  0,05 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (19 − 18,37) ∗ (1 − 0) ∗ 744 = 28,3 𝑘𝑊ℎ 
 

Totalt värmebehov till värmebatteriet:  

Sju stycken typlägenhet A: 

35,9+32,5+20,4+4,7+19,8 x 7 = 793,1 kWh/år 

 

Åtta stycken typlägenhet B: 

42,4+38,3+21,4+38,3 x 8 = 1043,2 kWh/år 

Typlägenhet ett + typlägenhet två = 793,1 + 1043,2 = 1 836,3 kWh/år 

 

 

Totala värmebehovet är 13 917 kWh/år och av det är då 1 836 kWh/år elenergi. 

13 917 – 1 836 = 12 081 kWh/år värmeenergi. 

 

 

 

Total årlig energikostnad 

 

Kostnad elenergi: 0,9 ∗ 10 041 = 9037 𝑘𝑟/å𝑟 

Kostnad elvärme: 0,9 ∗  1836 =  1652 𝑘𝑟/å𝑟 

Kostnad värmeenergi: 0,5 ∗ 12 081 = 6041 𝑘𝑟/å𝑟 

Total energikostnad: 9037 + 1652 + 6041 = 16 730 𝑘𝑟/å𝑟 
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Bilaga 5 – Planritning med illustration över borttaget ventilationsschakt  

 

 

Plan 1 
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Plan 2-4 
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Plan 5 


