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Sammanfattning  

Denna rapport undersöker två olika ventilationsalternativ ur en livscykelanalys. De 

två ventilationssystemen är konstantflödessystem kontra närvarostyrd 

ventilationslösning. Syftet med rapporten var att undersöka kostnaderna och 

energianvändningen för respektive system, sett till hela livslängden med hjälp av 

Energimyndighetens livscykelkostnadsverktyg (LCC-verktyg). Rapporten 

resulterade i att närvarostyrd ventilation inte är lönsamt med dagens energipriser 

och att investeringskostnaden inte återbetalar sig om det endast räknas på 

ventilationen. Däremot halveras energiförbrukningen för det närvarostyrda 

systemet. Slutsatsen av rapporten är att om investeringar skall vara lönsamma inom 

närvarostyrda system bör kyla, värme, belysning och ventilation arbeta tillsammans 

efter närvaro. 
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Abstract 

This essay examines two different ventilation options from a life cycle analysis 

perspective. The two ventilation systems that are examined is a constant flow 

system versus a presence-controlled system. The purpose of this essay was to 

examine the cost and energy use for the respective system with help from the 

Energy authority using their Life cycle analysis tool (LCC-tool). The essay resulted 

in the presence-controlled system not being profitable if you only count the 

ventilation cost. The conclusion of the essay is for the investment to be profitable; 

heat, cooling, lighting and ventilation needs to be work together after presence 
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Förord 

Grunden till examensarbetet är att ämnet ventilation inte berörts med hänsyn till 

energibesparing under studietiden. Eftersom energibesparing ligger i tiden ville 

författarna undersöka energibesparingsmöjligheter inom ett ämne som kurserna inte 

fördjupat sig i. Författarna vill rikta ett stort tack till Region Kalmar Läns 

energistrateg Stefan Westblom och Stefan Persson på Regionservice Kalmar Län, 

utan deras kompetens skulle inte rapporten kunnat färdigställas. Författarna vill 

även rikta ett stort tack till Linneuniversitetets Stefan Fagergren som bistått i 

tekniska frågor. 
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Förkortningar och symboler 

l/s = liter per sekund 

kWh = kilowattimmar  

MWh = megawattimmar  

Skr = Svenska kronor  

m3/h = Kubik i timman  

Pa = Pascal  

k = K-faktor  

�̇� = Volymflöde  

Δp = Differenstryck  

P = Effekt 

η = Verkningsgrad  

Ø = Diameter 

T = Temperatur 

kJ.h/(kg.år) = Gradtimmar 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Många kontorsbyggnader och sjukhus har onödigt hög energiförbrukning och 

använder dessutom gamla tekniklösningar inom ventilation.1 Dessa byggnader 

skulle drastiskt kunna reducera sin energiförbrukning för ventilation genom att 

installera modern ventilationsteknik med behovsstyrning.2 

En Region som satsar på ny ventilationsteknik vid nybyggnationer är Region 

Kalmar Län som har flera offentliga byggnader som exempelvis sjukhus och 

hälsocentraler.3 På sjukhus och hälsocentraler behövs en tillförlitlig och effektiv 

ventilationsanläggning som kan ge ett tillfredsställande inomhusklimat för dess 

patienter och vårdpersonal. Region Kalmar Län har tidigare använt traditionella 

ventilationsanläggningar som använder ett kontinuerligt luftflöde på minst 20 l/s per 

lokal vilket ödslar energi när rummen står tomma.4 Eftersom majoriteten av äldre 

sjukhus besitter den traditionella och gamla tekniken är det mycket energi som går 

åt i onödan. Region Kalmar Län satsar istället på den moderna tekniken med 

behovsstyrning, vilket innebär att ett tomt rum omsätter 5 l/s till skillnad från ett 

traditionellt konstantflödessystem som i ett tomt rum omsätter 20 l/s.5 Det är därför 

viktigt att belysa hur mycket energi som kan besparas och undersöka via en 

livscykelanalys (LCC-analys) om det är lönsamt att investera i modern 

ventilationsteknik. Experimentet som sker i denna rapport jämför ventilation och 

värmeåtervinning för respektive system samt hur ventilationen är ur ett hygieniskt 

perspektiv, det vill säga luftflöde l/s och person6. 

I dagens samhälle är det högst relevant att spara och återanvända all energi som 

förbrukas.7 Enligt Världsnaturfonden konsumerar Sverige och dess befolkning upp 

mot fyra jordklot.8 I ett modernt samhälle är detta för mycket, alla besparingar som 

kan göras är viktigt i ett större perspektiv. Av den anledningen kommer 

 
1 (EEF, 2018) 
2 (Ventilation, 2020) 
3 (1177, 2020) 
4 (EEF, 2018) 
5 (Lindinvent, Lindinvent.se, 2020) 
6 (Arbetsmiljöverket, 2019) 
7 (Staberg, 2019) 
8 (WWF, 2018) 
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energieffektivitet samt ekonomisk kostnad mellan två ventilationssystem att 

jämföras och belysas i denna rapport. Det denna rapport vill belysa är möjligheten 

att spara pengar och samtidigt göra energibesparingar, vilket förhoppningsvis leder 

till att Regioner och företag vill satsa på ny teknik och därmed bidrar till att 

Sveriges klimatavtryck sänks när energibesparingar görs. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar  

Det huvudsakliga syftet med detta arbete var att utvärdera energibesparing, 

driftkostnad samt investeringskostnad via en LCC-analys mellan ett närvarostyrt 

ventilationssystem och ett konventionellt konstantflödessystem. 

➢ Hur väl stämmer styrsystemets mätningar med våra egna mätningar? 

➢ Vad är årsgenomsnittsflödet l/s hos ett närvarostyrt ventilationssystem 

kontra konstantflödessystemet? 

➢ Är det lönsamt att installera ny teknik utifrån en LCC-analys med 

jämförelser på 10, 15, 20, 25 år?  

➢ Efter hur många år har de två olika systemen likvärdig kostnad? 

➢ Hur mycket dyrare blir energianvändningen med konstantflödessystemet? 

 

1.3. Avgränsningar  

Rapporten belyser endast energibesparing och ett ekonomiskt perspektiv, inte 

arbetsmiljö eller inomhusklimat eftersom författarna antar att inomhusklimatet är 

tillfredställande. Författarna tar inte hänsyn till den energi som förbrukas vid 

produktion, miljöpåverkan under produktionen eller vad som sker när systemet är 

förbrukat. Något författarna bortser ifrån är värmeförlusten genom väggar, fönster 

och dörrar. Värmeåtgången gäller bara ventilationssystemets värmebehov. 

 

1.4. Etiska och miljömässiga ställningstaganden  

Frågan kan ställas om det är rätt att ha närvarosensorer utplacerade på en 

arbetsplats. Ett modernt ventilationssystem vill ha total översikt över ventilationens 

funktion. Detta medför att information om närvaro och luftflöden sparas. Ur etiskt 
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samt samhällsperspektiv finns det risker när information sparas. De anställda kan 

känna sig övervakade och används närvaroinformationen fel kan detta leda till att 

övervakning sker. Det går att fundera över om det är etiskt rätt att ladda ner och 

lagra information som gäller närvaro och hur detta sätt inverkar på den enskildas 

grundläggande rättigheter och friheter9. 

Även om denna rapport tar hänsyn till energibesparing och investeringskostnad är 

den avgränsad till endast brukaren. Som tidigare nämnts tar rapporten inte hänsyn 

till den energi som förbrukas vid produktion, miljöpåverkan under produktionen 

eller vad som sker när systemet är förbrukat. Därför kvarstår frågan kring vad den 

totala miljöpåverkan och energiförbrukningen blir för att producera de komponenter 

som tillkommer i ett närvarostyrt ventilationssystem. Konsekvenser för arbetsmiljön 

i berörda rum på grund av ett felinställt system kan inte besvaras i denna rapport. 

Med närvarostyrd ventilationsteknik krävs bredare kompetens vid installation och 

handhavande. Om mätsystemet visar fel kan handhavaren luras av felaktiga värden 

som i sin tur resulterar i att problemen inte åtgärdas. 

 

1.5. Diskussion kring källor  

Den viktigaste källan för att denna undersökning kunde genomföras är Region 

Kalmar Läns energistrateg Stefan Westblom som bistått författarna med teknisk 

kompetens och siffror som Region Kalmar Län arbetar efter. Siffrorna är tillexempel 

verkningsgrader, kalkylränta och investeringskostnader. Det skall tas i beaktning att 

Region Kalmar Län har investerat i närvarostyrd ventilation vilket kan medföra att 

källan är partisk. Även om källan kan ses som partisk gynnas inte Region Kalmar 

Län av ett missvisande resultat. Något som kan vara nämnvärt är att endast positiv 

information har sagts om närvarostyrd ventilation. När system åldras kan tekniken 

medföra missvisande larm eller information, detta i sig kan resultera i både enklare 

och svårare problem att lösa. Andra källor som använts är generell information för 

allmänheten som tex. Svensk Ventilation, Energieffektiviseringsföretagen, 

Arbetsmiljöverkets AFS2009:2. Dessa källor anser författarna vara pålitliga och 

opartiska. Ingen av dessa företag har något att vinna utöver att ge information till 

 
9 (Datainspektionen, 2020) 
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allmänheten. Sannolikheten att informationen skall vara vriden eller gynna 

individuella företag är därför minimala.  

Den källan som är mest partisk är vår referens som är tagen från en av tillverkarna 

av närvarostyrd ventilation, eftersom det är information som hämtas direkt från 

deras hemsida. Det är uppenbart att informationen på hemsidan kan vinklas för att 

lyfta fram deras produkter. Författarna har minimerat användning av information 

från denna källa och har endast hämtat information om produkter som används i 

närvarostyrda ventilationssystem när det har saknats kunskap från andra källor. 
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2. Teoribakgrund och modell 

Teorin som ligger till grund för denna rapport är att desto längre en anläggning med 

energibesparing används, desto lönsammare blir investeringen om man ser till en 

lång livslängd. Teoretiskt sett bör en LCC-analys vara ett bra verktyg för att visuellt 

kunna se brytpunkten där anläggningarna har kostat lika mycket. En LCC-analys 

görs med hjälp av investeringskostnader, driftkostnader samt underhållskostnader 

över hela produktens livslängd. Upphandlingsmyndigheten har en utförligare 

beskrivning av vad en LCC-analys innebär10. Författarna till denna rapport vill 

också fastställa om anläggningen med energibesparing kostar mindre för varje år 

den bedrivs, sett till den totala kostnaden. 

Det som undersöks djupare är hur investeringskostnad och driftkostnad ändras då 

närvarostyrda ventilationssystem är dyrare att köpa in, installera samt underhålla. 

Den förhöjda kostnaden borde bero på att det finns fler komponenter integrerade i 

de närvarostyrda tilluftsdonen. Ett vanligt konstantflödessystem har inte adaptiva 

tilluftsdon vilket betyder att kostnader för elkablar och styrsystem ej räknas in i 

investeringskostnaden. Den ökade investeringskostnaden med ett närvarostyrt 

ventilationssystem skall räknas hem via energibesparingar på luftflöde och 

fläktenergi, även om underhållskostnaden är högre. För att ställa de två systemen 

mot varandra antas det att arbetsåret består av 48 veckor, 12 timmars arbetsdagar, 

fem dagar i veckan. 

Författarna till denna rapport utgår ifrån att de två anläggningarna är identiska och 

att båda uppfyller ställda krav och specifikationer enligt AFS2009:2.11 Det enda som 

ändrats är adaptiv tilluft för energibesparing. Detta betyder att endast 

investeringskostnad, underhållskostnad och driftkostnad ändras. Därför bör 

Energimyndighetens LCC verktyg ge en bra bild över hur kostnader förändras, med 

avseende på hur länge byggnaden är i drift och vad som kostar mest under hela 

livslängden.  

  

 
10 (Upphandlingsmyndigheten, 2017) 
11 (Arbetsmiljöverket, 2019) 



6 

 

  



7 

 

3. Metod 

Undersökningen börjades med att träffa Stefan Westblom, energistrateg, Region 

Kalmar Län för att fastställa de kravspecifikationer ventilationssystemet krävde. 

Under mötet framkom det vilken tryckökning ventilationssystemet krävde. 

Författarna fick också ta del av den närvarostyrda ventilationens styrsystem för att 

beräkna den totala luftmängden som förbrukades enligt bilaga 1. För kontroll av att 

mätvärdena stämde överens med verkligheten utfördes kontrollmätningar med hjälp 

av Region Kalmar Läns ventilationsteam. Med hjälp av Stefan Persson på 

regionservice kunde det kontrolleras att styrsystemets siffror stämde överens med 

mätvärden som mättes på plats. Mätningarna på tilluftsdonet gjordes med hjälp av 

prandtlrör, och luftmätningsinstrument Lindab PC 41012. I luftmätningsinstrumentet 

angav författarna arean på röret där mätningen gjordes. För att få ett 

genomsnittsflöde gjordes sju mätningar i olika delar av röret vilket resulterade i ett 

medelflöde. För att beräkna volymflödet i frånluftskanalen mättes trycket i 

rörkanalen vid tryckanslutningarna på frånluftsdonet med Lindab PC 410. Sedan 

beräknades volymflödet fram med hjälp av en k-faktor som stod angiven på 

rörkanalen. Formel 1 hämtades från Kalmar Maritime Academy (KMA13) där (V̇) är 

volymflöde, (k) är angiven k-faktor och (p) är tryck i rörkanalen: 

 �̇� = 𝑘 ∗  √𝑝 ( 1 ) 

 

Författarna adderade ihop det totala närvaroflödet för alla (74) rum i byggnaden. 

Det uträknade luftflödet är vad konstantflödessystemet förbrukar kontinuerligt. 

Genomsnittsflödet hos det närvarostyrda ventilationssystemet minskade till hälften 

eftersom det är behovsstyrt. Med konstantflödessystemets volymflöde kunde 

 
12 (lindab, lindab, 2020) 
13 (Fagergren, 2014) 
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författarna räkna ut vilken effekt fläkten förbrukade för att tillgodose 

ventilationssystemet med den mängden luft.  

Från formelsamling KMA14 hämtades formel 2 den användes för att beräkna 

effektbehovet för fläkten där (P) är effektbehovet, (V̇) är volymflödet, (∆p) är 

tryckdifferens och (η) är verkningsgrad.  

 

 𝑃 =
�̇� ∗  ∆𝑝

𝜂
 

 

( 2 ) 

Då systemen har olika fläktaggregat är skillnaden att det behovsstyrda systemet 

förbrukar mindre fläktenergi samtidigt som fläktaggregatet har en lägre 

investeringskostnad. Ett närvarostyrt aktivt tilluftsdon sparar 50% i fläktenergi 

vilket halverar effektbehovet för fläkten15. Då en LCC analys utfördes behövdes 

årlig energianvändning och årsenergibehovet för värme. Där ramarna var 48 veckor, 

12 timmars arbetsdagar och fem dagar i veckan. Det resulterade i formel 3 för att 

beräkna energiförbrukning per år där (P) är effektbehovet och (kWh) är 

kilowattimmar. 

 
𝑃 =

𝑃 ∗ 𝑉𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟

1000
= 𝑘𝑊ℎ 

( 3 ) 

I mall för värmeförbrukningskalkyl16 enligt bilaga 2 och med hjälp av bilaga 5 

beräknades årsenergibehovet för denna anläggning. Formeln som användes hittas i 

bilaga 2 i exempel 4.6 och ger årsenergibehovet. Ett närvarostyrt ventilationssystem 

har ett lägre energibehov eftersom volymflödet minskas. I bilaga 5 hittas 

medeltemperaturen och i bilaga 2 visas hur energiförbrukningen räknades fram. I 

mall för värmeförbrukningskalkyl finns också tabeller, se bilaga 5 som avlästes och 

användes för att få fram energiinnehållet i luften.  

Enligt ritningarna som visas i bilaga 3 drogs stamnätet för systemet via 

korridorerna, då stamnätet och dess rörledningar är identiska är investeringskostnad 

 
14 (Fagergren, 2014) 
15 (Lindinvent, Lindinvent, 2020) 
16 (Marteleur, 1989) 
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per meter rör detsamma. För att fastställa hur många meter rör som krävdes 

användes linjal för att mäta stamnätet. Referensbyggnaden har två våningar där både 

till och frånluft skall finnas. Enligt Stefan Westblom krävdes en rördimension på 

Ø200mm vilket enligt Wikells17 ger en kostnad på x skr/meter rör. I Wikells18 finns 

också installationskostnaden per rum för konstantflödessystemet. I 

referensbyggnaden finns det 58 samtalsrum och 16 expeditioner. Samma antal rum 

med det närvarostyrda ventilationssystemet hade en extra kostnad per rum och 

expedition på grund av styrsystemet och tilluftsdonet. Det tillkom även en 

underhållskostnad på det närvarostyrda ventilationssystemet var femte år. Andra 

grundinvesteringar som bör tas i beaktning är kostnaden för fläktaggregatet. Där 

skiljer det sig mellan aggregaten, eftersom ett närvarostyrt ventilationssystem har ett 

lägre volymflöde kan storleken på fläktaggregatet minskas. Med hjälp av 

Industriventilation Produkt (IVP) i Växjö fick författarna ett kostnadsförslag på de 

olika aggregaten.  

 
17 (Wikells, 19/20) 
18 (Wikells, 19/20) 
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4. Resultat  

4.1. Mätresultat 

Frånluft 

K-faktor = 57,8 

Uppmätt tryck = p = 3 Pa 

Mätning med Lindab PC 410 beräknat enligt formel 1: �̇� = 57,8 ∗  √3 = 100,1 l/s 

Värde styrsystem = 94 l/s 

Tilluft 

Medelflöde tilluft med Prandtlrör och Lindab PC 410:  

Medelflöde = 
32+27+32+18+30+30+32

7
= 28,7 𝑙/𝑠 

Värde styrsystem = 25,6 l/s 

 

4.2. Effektberäkningar 

Enligt Stefan Westblom skall beräkningarna göras med antagandet att 

fläktaggregatet har en verkningsgrad på 70% samt klara en tryckökning på 600 

Pascal (Pa). 

Totalt närvaroflöde, konstantflödessystem: 3,13 m3/s = 3130l/s = 11 268 m3/h 

Totalt närvaroflöde, närvarostyrt system: 1,56m3/s = 1565l/s = 5634 m3/h 

Effektbehov, konstantflödessystem gav formel 2: P = 
3,13∗600

0,7
 = 2682,9 Watt. 

Effektbehov närvarostyrt system gav formel 2: P = 
1,56∗600

0,7
 = 1341,4 Watt. 

Årseffektsbehov konstantflödessystem formel 3: P = 
2682,9∗48∗12∗5

1000
 = 7726,8 kWh. 

Årseffektsbehov närvarostyrt system formel 3: P = 
1341,4∗48∗12∗5

1000
 = 3863,2 kWh. 
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Värmeförbrukningskalkyl årsenergibehov enligt häfte 

Värmeförbrukningskalkyl exempel 4.6, se bilaga 2. 

Enligt Stefan Westblom hade fläktaggregatet en värmeåtervinning på 80% vilket 

betyder att alla beräkningar är gjorda därefter.  

Tute = 
18−0,8∗22

1−0,8
 = 2 

Enligt tabell 11, se bilaga 5 ges 6540 kJ.h/(kg.år) vid årets normaltemperatur på 7°C 

(Kalmar)19 

Konstantflödessystemet 

Luftflöde vid beräkning av årsenergiförbrukning: (1–0,8) * 11 268 = 2253,6 m3/h 

Årsenergibehovet blev: 2253,6 * 6540 * 3,36 * 10–7 * 10/12 * 5/7 = 2,947 MWh = 

2947 kWh. 

Närvarostyrt ventilationssystem 

Luftflöde vid beräkning av årsenergiförbrukning: (1–0,8) * 5634 = 1126,8 m3/h 

Årsenergibehovet blev: 1126,8 * 6540 * 3,36 * 10–7 * 10/12 * 5/7 = 1,473 MWh = 

1473 kWh. 

 

4.3. Ekonomiska beräkningar 

Enligt Stefan Westblom gjordes LCC-analysen med en kalkylränta på tre procent, 

ett elpris på 1,00 skr/kWh, för fjärrvärme 0,8 skr/kWh samt en förväntad årlig 

ökning av energipriset med 0,5%. 

Mätningen på stamnätet blev 48,5 cm, det ritningen visade var att 3,4 cm var 15m i 

verkligheten och därför kunde avståndet räknas ut. Det gav 
3,4

15
= 0,2266 vilket i sin 

tur gav 
48,5

0,2266
∗ 4 = 856𝑚 är den totala rörlängden för till- och frånluften för båda 

våningarna. Då det är två våningar krävs till- och frånluft för respektive våning, 

vilket resulterar i att uträkningen behövde multipliceras med fyra.  

 
19 (smhi, 2017) 
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Följande siffror härstammar från Wikells 

Ø200mm i rördimension gav en kostnad för rör på 911skr/meter. 

Kostnad per samtalsrum: 7300skr och expedition 16000skr. 

Beräkningar rumskostnad 

Enligt Stefan Westblom: Extra kostnad per rum närvarostyrt system: 6500skr. 

Total rörkostnad: 856m * 911skr = 779 816skr. 

Rumskostnad konstantflödessystem: (7300skr * 58rum) + (16 000skr * 16rum) = 

679 400skr. 

Rumskostnad närvarostyrt system: (6500skr * 74rum) + 679 400skr = 1 160 400skr. 

Investeringskostnad aggregat konstantflödessystem: 290 000skr. 

Investeringskostnad aggregat närvarostyrt system: 210 000skr. 

Underhållskostnad för närvarostyrt system är 30 000skr/5år.  

Värden som användes i LCC-analys, Kalmar, 2020 hittas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Värden för LCC-analys. Dessa värden användes i LCC-verktyget för att räkna ut 

livscykelkostnaden för respektive system under olika förutsättningar.  

 Konstantflödesystem Närvarostyrt system 

Investeringskostnad 1 749 216 skr 2 150 216 skr 

Underhållskostnad 0 skr 30 000 skr/5 år 

Restvärde 0 skr 0 skr 

Årseffekt (el) 7726,8 kWh 3863,2 kWh 

Elkostnad 1 skr/kWh 1 skr/kWh 

Värmebehov 2,95 MWh 1,47 MWh 

Fjärrvärmekostnad 0,8 skr/kWh 0,8 skr/kWh 

Energiprisförändring/år 

(El & Fjärrvärme)  

0,5% 0,5% 

Kalkylränta 3% 3% 
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4.4. LCC-verktyg 

Resultatet presenteras med hjälp av Energimyndighetens LCC-verktyg. Det kan 

underlätta för läsaren att tolka de individuella faktorer som tas hänsyn till och 

påverkar resultatet genom att använda fliken ”förklaringar” som hittas längst ner i 

LCC-verktyget, bilaga 4. I bilaga 4 visas hur verktyget har använts för att fastställa 

totala kostnaden för respektive system under en tioårsperiod. I LCC-verktyget är 

alternativ B alltid konstantflödessystemet och alternativ C är alltid det närvarostyrda 

systemet. De faktorerna som användes i dessa LCC-analyser är 

investeringskostnaderna och energikostnaderna. Dessa kostnader fylls i högst upp i 

LCC-verktyget, de siffror som användes hittas i tabell 1 ovan. Underhållskostnaden 

tillkom på det närvarostyrda systemet var femte år, vilket kan ses i bilaga 4. Under 

beräkningar och resultat i LCC-verktyget hittas de totala kostnaderna för respektive 

system när hänsyn har tagits till investeringskostnad, energipris samt kalkylränta. 

Längst ner på LCC-verktyget kan ett stapeldiagram hittas, där går det överskådligt 

att se hur kostnaderna fördelar sig för respektive system, bilaga 4.  

 

4.5. Kostnad över tid – LCC-analys 10 år 

I bilaga 4 visas kostnaderna vid systemlivslängd på tio år, där kan det ses att 

energikostnaderna skiljde sig då konstantflödessystemet har en högre energikostnad. 

Primärt beror detta på att volymflödet är halverat i det närvarostyrda systemet vilket 

också medför en halverad energikostnad. LCC-analysen visar tydligt med hjälp av 

tabellen ”beräkningar och resultat” samt stapeldiagrammen att kortsiktigt är 

konstantflödessystemet lönsammare, bilaga 4. Det beror på den låga 

investeringskostnaden och inga underhållskostnader även om energiförbrukningen 

är högre. 
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4.6. Kostnad över tid - LCC-analys 15 år  

Enligt figur 1 och stapeldiagrammet figur 2 är LCC-analysen för respektive system 

med en livslängd på 15 år. Det som skiljde bilaga 4 och figurerna 1 och 2 åt är 

endast livslängden och att ytterligare en underhållskostnad tillkom. Dessa LCC-

analyser är väldigt lika och ingen markant förändring har skett. Under denna 

femårsperiod har livscykelkostnaden mellan systemen ökat med 925skr detta beror 

bland annat på att underhållskostnader tillkommer var femte år vilket fortfarande 

betyder att konstantflödessystemet är en lönsammare investering. 

 

Figur 1. LCC-analys 15 år. Här ses tydligt den totala livscykelkostnaden för det närvarostyrda 

systemet och kostantflödessystemet, där konstantflödessystemet är lönsammare. Alt. B = 

Konstantflödessystemet. Alt. C = Närvarostyrda systemet.   

 

Figur 2. LCC-analys 15 år. Stapeldiagrammet representerar samma livscykelanalys som figur 1 men 

tydliggör resultatet i staplar vilket kan ses ovan. Alt. B = Konstantflödessystem. Alt. C = Närvarostyrt 

system. 
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4.7. Kostnad över tid - LCC-analys 20 år 

Enligt figur 3 och stapeldiagrammet figur 4 är LCC-analysen satt till en tidsperiod 

på 20 år. Här är det fortfarande mer lönsamt att investera i ett konstantflödessystem. 

Mellan 15–20 år har differensen ökat med 499skr vilket innebär att det har skett en 

mindre ökning än föregående femårsperiod. Däremot är det intressant att jämföra 

hur resultat ändras mellan 20-årsperioden kontra tioårsperioden.  

 

Figur 3. LCC-analys 20 år. Efter systemet brukats i 20 år framgick det att det närvarostyrda systemet 

ännu inte har en billigare livscykelkostnad än konstantflödessystemet. Alt. B = 

Konstantflödessystemet. Alt. C = Närvarostyrda systemet.  

  

 

Figur 4. LCC-analys 20 år. Här presenteras den totala livscykelkostnaden för respektive system efter 

20 år i form av staplar. Konstantflödessystemet är fortfarande billigare vilket kan tolkas ovan. Alt. B = 

Konstantflödessystemet. Alt. C = Närvarostyrt system 
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4.8. Kostnad över tid - LCC-analys 25 år 

Enligt figur 5 visas den 25 åriga LCC-analysen där det visas att 

konstantflödessystemet är billigare än det närvarostyrda systemet. En jämförelse 

som är intressant ur energibesparingspersepktiv är kostnaden i energiförbrukning 

hos respektive system, som tydligt kan tolkas i kostnadstabellen, figur 5 samt 

stapeldiagrammet i figur 6. Under den sista femårsperioden 20–25 år har differensen 

minskat med 9skr. Det som även är intressant är när differenserna i föregående 

LCC-analyser jämförs visar det sig att desto längre systemet är driftsatt desto mer 

tjänar det närvarostyrda systemet in på konstantflödessystemet.  

 

Figur 5. LCC-analys 25 år. Efter systemet brukats i 25 år framgick det att det närvarostyrda systemet 

ännu inte har en billigare livscykelkostnad än konstantflödessystemet. Alt. B = 

Konstantflödessystemet. Alt. C = Närvarostyrda systemet. 

 

Figur 6. LCC-analys 25 år. Efter systemet brukats i 25 år framgick det att det närvarostyrda systemet 

ännu inte har en billigare livscykelkostnad än konstantflödessystemet, vilket framgår i 

stapeldiagrammet ovan. Alt. B = Konstantflödessystemet. Alt. C = Närvarostyrt system. 
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4.9. Svar på frågeställningar 

Hur väl stämmer styrsystemets mätningar med våra egna mätningar? 

Mätvärdena som togs fram med hjälp av Stefan Persson på Region Kalmar Län 

bekräftade att styrsystemet visar rätt värde när kontrollmätningarna gjordes. Det 

skiljer ytterst lite och med tanke på rörförluster och strömningsmotstånd samt 

mänskliga faktorn vid mätningar. Författarna kan med säkerhet säga att styrsystemet 

ger korrekta mätvärden. Den största avvikelsen sågs vid tryckmätning med Lindab 

PC 410 på frånluftsdonet. Där skiljde det endast 6 l/s mellan styrsystemet och 

mätinstrumentet vilket är en acceptabel avvikelse. 

Vad är årsgenomsnittsflödet l/s hos ett närvarostyrt ventilationssystem kontra 

konstantflödessystemet? 

Konstantflödessystemet gav ett årsgenomsnittsflöde på 3130 l/s medan det 

närvarostyrda ventilationssystemet gav ett årsgenomsnittsflöde på 1565 l/s 

Är det lönsamt att installera ny teknik utifrån en LCC-analys med jämförelser 

på 10, 15, 20, 25 år? 

Enligt resultaten som tidigare presenterats i resultatdelen kommer det ej vara 

lönsamt med dagens priser att investera i ny teknik när den endast skall tillgodose 

uppvärmning av ventilationsluften samt uppnå rätt volymflöde. 

Efter hur många år har de två olika systemen likvärdig kostnad? 

Verktyget beräknar inte underhållskostnader efter 30 år och det närvarostyrda 

ventilationssystemet har inte uppnått en likvärdig kostnad under de 30 åren. Detta 

grundar sig på att författarna har gjort beräkningarna efter dagens elpriser och när 

endast ventilation och uppvärmning av luft nyttjats.   

Hur mycket dyrare blir energianvändningen med konstantflödessystemet? 

Under en 25årsperiod är energikostnaden dubbelt så hög med 

konstantflödessystemet i jämförelse med det närvarostyrda systemet oberoende av 

dagens energipriser. Detta beror på att flödet halveras som tidigare ses i föregående 

frågeställning. Detta resulterar i att konstantflödessystemet har en energikostnad på 
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186 063skr medan det närvarostyrda systemets kostnad är 93 021skr. 

Energikostnaderna för 25-årsperioden visas i figur 5 och 6.  
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5. Resultatdiskussion  

De främsta fynden i denna studie var att det närvarostyrda systemet inte lönade sig 

trots den stora skillnaden i volymflöde, detta om man enbart ser till årsenergibehov 

och fläktenergin. Under den tidsperioden på 25 år antog författarna av denna 

uppsats att energiförbrukning skulle räknas hem gentemot investeringskostnaden. 

Ett annat intressant resultat och samtidigt inte helt oväntat är förbrukningen på 

fläktenergi samt uppvärmningsbehovet. Där syns det att energiförbrukningen sjönk 

till hälften även om det ej är ekonomiskt lönsamt att investera i den 

energibesparande ventilationen.  

5.2. Driftkostnad vid användandet av olika ventilationssystem  

För att fastställa vårt resultat användes Region Kalmar Läns styrsystem för att kunna 

undersöka flödet i varje rum när rummet har närvaro. Vid beräkning av luftflödet 

vid närvaro i rummet har båda systemen samma luftflöde. Något som kan vara svårt 

att fastställa är hur den faktiska närvaron ser ut i verkligheten. Det som räknats på är 

en genomsnittlig närvaro, eftersom alla rum inte används kontinuerligt har 

beräkningen utgått från att det närvarostyrda systemet förbrukar 50% av 

konstantflödessystemets årsgenomsnittsflöde. En aspekt som inte tagits hänsyn till 

är helger och nätter där ett närvarostyrt system omsätter ett betydligt mindre 

volymflöde då närvaron i rum är obefintlig. Detta bortsågs ifrån på grund av att 

beräkningen skulle ge så rättvis bild som möjligt. Eftersom denna rapport jämförde 

ett närvarostyrt system20 är det svårt att spegla hur verkligheten ser ut och rättvist 

presentera en rapport där luftbehovet, närvaron och volymflödet skiftar 

kontinuerligt. 

En annan faktor som kostar pengar med ett närvarostyrt system är att anställda 

måste besitta rätt kompetens samt utbildas för att effektivt kunna underhålla och 

förstå hur ett mer avancerat system fungerar. Det kan vara svårt att sätta sig in i 

komplicerade datorsystem och styrdon för att göra enklare justeringar när 

inomhusklimatet inte upplevs som tillfredsställande.  

 
20 (Lindinvent, Lindinvent, 2020) 
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Mätningarna som författarna till denna rapport utförde ger ett relativt tillförlitligt 

resultat även om det kan vara svårt att göra korrekta fältmätningar21. Det som skulle 

kunna vara felkällor är okalibrerat instrument även om kalibrering tidigare har 

gjorts. Något som kan vara värt att nämna är att Lindab PC 410 har en feltolerans på 

mindre än tre procent inbyggd i mätinstrumentet vilket ger någon procents mätfel22. 

En annan felkälla kan vara värdet hos styrsystemet, eftersom det kalibreras vid 

trycklöst tilluftsdon sker inte kalibreringar kontinuerligt då vårdverksamheten 

kräver ventilation 24 timmar om dygnet 365 dagar per år.  

5.3. Investeringskostnad vid byte av ventilationssystem  

Enligt vår rapport är det inte lönsamt att installera ny teknik utifrån den LCC-analys 

som författarna utfört. Vi antog att närvarostyrd ventilation skulle räknas hem rätt 

snabbt på energibesparing och att avbetalningstiden skulle vara relativt låg. Varför 

det inte blev som vi antog kan bero på många olika faktorer, den största anledningen 

är att ett närvarostyrt system är mycket mer än bara ventilationsstyrning. Eftersom 

rapporten endast tar hänsyn till uppvärmning av luft samt fläktenergi blir resultatet 

väldigt missvisande när syftet med en närvarostyrd ventilationsanläggning är att 

värma luften, styra radiatorvärme, komfortkyla samt belysningen efter närvaro. 

Skall samma funktioner finnas i ett konstantflödesystem krävs kylbafflar, 

kylmaskiner, och ett internt kylnät där köldmediet kan cirkulera och leverera kyla 

till varje kylbaffel23. I ett närvarostyrt system är både kyla och värme integrerat i 

fläktaggregatet vilket minskar underhållskostnader och investeringskostnader24. En 

annan positiv faktor blir att värme och kyla arbetar med varandra eftersom 

konstantflödessystemet har ett kontinuerligt volymflöde kyler ventilationen medan 

radiatorerna värmer, det resulterar i en hög energiförbrukning utan vidare resultat 

för inomhusklimatet. När alla funktioner som det närvarostyrda systemet har tagits i 

beaktning bör man därför få en väldigt energieffektiv byggnad. 

Underhållskostnaderna i denna analys kan vara felaktiga eftersom det inte med 

säkerhet går att veta vad kostnaden per år är hos ett närvarostyrt 

 
21 (reglyr, 2020) 
22 (lindab, lindab.com, 2020) 
23 (IVP, 2020) 
24 (Åslund, 2009) 
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ventilationssystem25, siffran 30 000skr/5år är en uppskattning av våran handledare 

Stefan Westblom på vad det kan tänkas kosta att underhålla samt byta komponenter 

hos närvarostyrda ventilationssystem. När alla funktioner har tagits i beaktning bör 

en LCC-analys visa på ett rättvisare resultat och lägre energiförbrukning hos 

närvarostyrda ventilationssystem. Begränsad tidsram var anledningen till att endast 

ventilationen och inte tillhörande system undersöktes. För att fastställa 

återbetalningstiden för ett komplett närvarostyrt ventilationssystem krävs det 

ytterligare forskning och en komplett LCC-analys av alla tillhörande funktioner. I en 

komplett LCC-analys när alla tillhörande system inräknas, är det högst sannolikt att 

investeringen betalar tillbaka sig under betydligt kortare tid än vad som beräknas i 

denna rapport26.  

5.4. Energibesparing vid byte av ventilationssystem  

Som tidigare nämnts i resultatdelen var energikostnaderna dubbelt så dyra med 

konstantflödesystemet i jämförelse med ett närvarostyrt system. Något som kan 

diskuteras är hur elpriset kommer att förändras ifall regeringen upphör med att 

subventionera elcertifikat27. En faktor som ej tagits hänsyn till är att priset för el 

kanske inte förändras linjärt utan kan skifta relativt snabbt i verkligheten vilket 

ändrar resultatet i vår rapport. En större industri som producerar elektricitet behöver 

aldrig bekymra sig om elpriset eftersom industrin är självförsörjande. Ett sjukhus 

däremot kan inte producera sitt elektriska behov vilket innebär dyra elkostnader. 

Detta resulterar i att besparingar på elförbrukningen kan på lång sikt ge en godare 

ekonomi för regionen då extremt stora mängder el förbrukas. Sundsvalls sjukhus 

satsade på energieffektiva belysningsarmaturer, i en rapport som naturvårdsverket 

publicerade visade det sig att stora mängder el besparades genom nya 

belysningsarmaturer som dessutom har en ökad livslängd28. Kan dessa armaturer 

styras efter behov i samband med värme och ventilation kan ytterligare besparingar 

göras. Därför kan närvarostyrda system vara en god investering för att visa 

helhetsbilden inom energiförbrukning. En annan intressant sak med ett närvarostyrt 

system är att mänskliga faktorn tas bort. I ett närvarostyrt system behöver brukaren 

 
25 (Åslund, 2009) 
26 (IVP, 2020) 
27 (Energimyndigheten, 2018) 
28 (Naturvårdsverket, 2011) 
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ej komma ihåg att släcka belysningen eller oroa sig för inomhusklimatet. I en 

publikation från vetenskapstidningen Nature29 framkom att kvinnor fryser generellt 

mer än män på jobbet. En fördel med närvarostyrda system är att varje rum styrs 

individuellt efter önskad temperatur vilket gör att inomhusklimatet kan styras utifrån 

individuell nivå. Detta baseras på att brukaren kan meddela fastighetsskötaren om 

rumsklimatet inte upplevs tillfredställande, samt att brukarna har fasta arbetsrum. 

Därmed kan verksamheten undvika kringkostnader som exempelvis el för att driva 

mindre värmeaggregat om det är kallt på arbetsplatsen, och inomhusklimatet inte 

upplevs tillfredställande. Dessa eldrivna värmeaggregat har en dålig verkningsgrad 

och bidrar till en hög energiförbrukning vilket resulterar i en högre kostnad. Det 

skulle i längden vara mer ekonomiskt att höja närvarotemperaturen i rummet 

samtidigt som arbetsmiljön förbättras. 

  

 
29 (Zetterblom, 2015) 
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6. Slutsats  

Slutsatserna utifrån de resultat som lyfts fram i denna examensrapport och dess 

referenser är att lönsamhet inom behovsstyrd ventilation inte finns om en bara ser 

till ventilation och årsvärmebehov. Energibesparingen för endast ventilation och 

årsvärmebehov har kunnat fastställas även om det inte stöds ur ett ekonomiskt 

perspektiv. En aspekt som inte förutsågs och framkom under arbetets gång är att 

arbetsklimat såväl som arbetsmiljön kan påverkas positivt av individuell styrning 

vilket har flera goda hälsofördelar.  



26 
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7. Förslag på vidare forskning inom området   

Eftersom denna LCC-analys endast belyste ventilation och årsvärmebehov skulle 

det vara intressant att undersöka en liknande livscykelanalys där fler kringsystem 

kommunicerar med ventilationen. Ett exempel på detta kan vara när kyla eller 

belysning samarbetar med ett närvarostyrt system. Med hjälp av denna rapport och 

Energimyndighetens LCC-verktyg bör vidareforskning vara ett intressant ämne för 

examensarbeten.  
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