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Sammanfattning  
I detta examensarbete har två ventilationssystem konstruerats och jäm-
förts gällande dimensionering, investerings- och livscykelkostnader. Al-
ternativ A har utformats för konventionell luftomsättning medan alterna-
tiv B har utformats för att hantera en relativt hög luftomsättning. Idén till 
jämförelsen kom från ny forskning som har visat på att en relativt hög 
luftomsättning och resulterande lägre koldioxidhalt kan ha stor inverkan 
på den kognitiva förmågan hos individerna inom systemet. Utformning 
och dimensionering av systemen har gjorts med hjälp av programvarorna 
MagiCAD och Pro Unit. Arbetet har visat på tydliga skillnader i dimens-
ioneringen av respektive system. Alternativ B kräver mer utrymme än 
alternativ A. I vissa delar av systemet är det till och med tveksamt om 
alternativ B är praktiskt möjligt att installera på grund av sitt behov av 
större kanaldimensioner. När det gäller investeringskostnad så har det 
under detta arbete visat sig att alternativ A är ungefär 30 % billigare än 
alternativ B om projektering, rivning av befintligt system, installation och 
material tas i beaktande. Detta var en oväntat liten prisskillnad i förhål-
lande till den förväntade, men eftersom vissa delar av ventilationssyste-
met inte är inkluderade i konstruktionerna, som till exempel kanaler för 
ute- och avluft samt motoriserade spjäll för variabelt flödesbehov kan 
skillnaden i den slutgiltiga investeringskostnaden visa sig bli större i 
framtiden för alternativ B. Jämförelsen mellan livscykelkostnad för alter-
nativen är central i detta arbete. En modell för att beräkna livscykelkost-
nader för respektive system har skapats i Excel. Livscykelskostnadsmo-
dellen visar att alternativ B kan vara mer ekonomiskt fördelaktigt redan 
vid små tilläggskostnader för minskad kognitiv förmåga för alternativ A. 
Avslutningsvis så pekar detta examensarbete på att mer forskning behövs 
angående hur luftomsättning i ventilationssystem påverkar kognitiv för-
måga hos individer inom systemet samt vilka konsekvenser och möjlig-
heter detta kan innebära. 

 



Livscykelkostnad för 
ventilationssystem - En jämförelse 
mellan konventionell och hög 
luftomsättning för ökad kognitiv 
förmåga 
Martin Eriksson  

Abstract 
2016-10-04 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

iii 

Abstract 
In this thesis two different ventilation systems have been designed and 
compared due to design, investment costs and life cycle costs. Option A 
was designed for conventional air circulation while Option B was de-
signed to handle a relatively high air circulation. The idea for comparison 
came from new research that shows that a relatively high air flow and 
resulting lower carbon dioxide levels can have a big impact on the cogni-
tive abilities of individuals within the system. Design and dimensioning 
of the systems has been done with software such as MagiCAD and Pro 
Unit. The work has shown clear differences in the design of each system. 
Option B requires much more space than option A. In some parts of the 
system, it is doubtful that alternative B is practical to install because of its 
needs for larger channel dimensions. Regarding the investment costs for 
each option this work has shown that option A is about 30% cheaper than 
alternative B when differences in design, demolition of existing parts, in-
stallation and new materials had been taken into consideration. This was 
a surprisingly small price difference in relation to what was expected. The 
comparison between life cycle costs of the two different alternatives has 
been a central part of this work. A model for calculating the life cycle costs 
of each system was created in Excel and the model showed that systems 
with relatively high air circulation could be preferable even at small ad-
ditional costs for reduced cognitive performance for conventional flow 
systems. This thesis points out that more research is needed on how the 
air circulation in the ventilation system affects the cognitive skills of indi-
viduals within the system. 
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Terminologi 
Nedan beskrivs de förkortningar, akronymer och matematisk notation 
som förekommer i detta examensarbete.  

Förkortningar och akronymer 
PPM Parts per million  

VOC Lättflyktiga organiska föreningar (Volatile Organic 
Compounds) 

LCC Livscykelkostnad (Life Cycle Cost) 

BBR Boverkets byggregler 

FTX-system Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning 

TA Tilluftsaggregat 

FF Frånluftsfläkt 

Matematisk notation 
Symbol Beskrivning 

 operativ temperatur [ °C ] 

 luftens temperatur [ °C ] 

 utetemperatur [ °C ] 

 medelstrålningstemperaturen [ °C ] 

 tilluftens temperaturverkningsgrad [ - ] 

å temperatur efter återvinning [ °C ] 

å  frånluftstemperatur [ °C ] 

 luftflöde [ m3/s ] 
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 tilluftsflöde [ m3/s ] 

å  frånluftsflöde [ m3/s ] 

ä  effekt för luftvärmare [ W ] 

 densitet för luft [ kg/m3 ]  

 specifik värmekapacitet för luft [ J/(kg*K) ] 

 dimensionerande vinter utetemperatur [ °C ] 

ä ä  verkningsgrad för värmeväxlare [ - ] 

 fläktens totala verkningsgrad [ - ] 

ä  fläkthjulets verkningsgrad [ - ] 

 transmissionens verkningsgrad [ - ] 

 fläktmotorns verkningsgrad [ - ] 

 teoretisk fläkteffekt [ W ] 

ö  tillförd fläkteffekt [ W ] 

 total tryckhöjning [ Pa ] 

 luftens hastighet [ m/s ] 

 dynamiskt tryckfall [ Pa ] 

 statiskt tryckfall [ Pa ] 

 totalt tryckfall [ Pa ] 

 rakledningstryckfall [ Pa ] 

 friktionskoefficient [ - ] 

 längd [ m ] 

 diameter [ m ] 
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 nuvärdeskostnad för x [ kr ] 

 diameter [ m ] 

 specifik fläkteffekt [ - ] 

 nominellt luftflöde [ m3/s ] 

 drifttid per år [ h ] 

 korrektionsfaktor [ kr ] 

 energi eller elpris [ kr ] 

 kalkylperiod [ år ] 

 real kalkylränta [ % ] 

å  årlig underhållskostnad [ kr ] 

 real årlig el- eller energiprisökning [ % ] 
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1 Inledning  
Inomhusmiljö spelar en avgörande roll för vår hälsa. Detta på grund av 
att vi spenderar ungefär 90 % av våra liv inomhus och skiftande inom-
husmiljö kan beroende på hur den är utformad i hög grad påverka vår 
hälsa positivt eller negativt. [1]  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
I fastigheten Sjukhuset 2 behöver en av hyrestagarna mer utrymme i form 
av nya klass- och grupprum och av den anledningen ska delar av venti-
lationssystemet för fastigheten byggas ut. Detta examensarbete går ut på 
att konstruera två alternativ på ventilationssystem med olika luftomsätt-
ning. Ett system ska konstrueras efter konventionella normer och krav på 
luftomsättning och ett system ska att konstrueras för att klara av att dis-
tribuera ut en relativt hög luftomsättning i jämförelse med det konvent-
ionella systemet. Detta på grund av att ny forskning har visat att en rela-
tivt hög luftomsättning och resulterande lägre koldioxidhalt kan ha stor 
inverkan på den kognitiva förmågan hos individerna inom ventilations-
systemet. [1] 

1.2 Övergripande syfte 
Examensarbetets övergripande syfte är att dimensionera och jämföra ett 
traditionellt utformat ventilationssystem med ett system med relativt hög 
luftomsättning gällande dimensionering, investering- och livscykelkost-
nad.  

1.3 Avgränsningar 
Arbetet kommer endast att behandla ventilationssystem av typen FTX 
med omblandande tilluftsdon. Inget av alternativen kommer innehålla 
någon kylfunktion. Ventilationsaggregaten i båda system kommer ha 
kammarfläkt i både till- och frånluft. Ventilationsaggregaten i båda sy-
stem kommer endast utformas med roterande värmeväxlare samt F7-fil-
ter för både från och tilluft. Framtida utbyggnation kommer med stor san-
nolikhet att innehålla motoriserade spjäll för behovsstyrd ventilation men 
dessa kommer inte att finnas med i något av de alternativ som tas fram. 
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Arbetet omfattar inte övrig konstruktion som exempelvis byggnads-, el- 
eller reglerteknisk utformning. Takritning med aggregat och dess delar 
och dimensionering av ute- och avluft kommer inte att utformas i detta 
arbete. Ytterligare en avgränsning är det som nämns i ovanstående syfte, 
att jämföra två konstruktionsalternativ endast utifrån begreppen dimens-
ionering, investerings- och livscykelkostnader då dessa faktorer bedöms 
var de mest relevanta och hanterbara utifrån uppgiftens omfattning.   

1.4 Författarens bidrag 
Arbetet har till största del skett på egen hand men med hjälpinsatser från 
personal på ÅF-Infrastructure AB. Val av vilka befintliga system som 
skall ersättas och kopplas ihop och instruktion av hur vissa programvaror 
fungerar är exempel på hjälpinsatser. 
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2 Teori  
2.1 Matematiska formler 

 
 = ∗  (1) 
 

= ( å )
( å )

∗
å

 (2) 

 

ä = ∗ ∗ ∗ ( − ) ∗ (1 −

ä ä ) (3) 
 

= ä ∗ ∗  (4) 
 

= ∗  (5) 
 

ö = ∗  (6) 
 

= ö  (7) 

= ∗ ä  (8) 
 

ä = ∗  (9) 
 

= ∗  (10) 
 

= +  (11) 
 

= ∗ ∗ ∗  (12) 
 

= ∗ ∗ ∗ ∗ ∗  (13) 

 

å = ∗ å ∗ ( )  (14) 
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2.2 Luftkvalitet 
Det konventionella minimikrav som ställs på luftväxling i skolor ligger 
på 0,35 l/s, m2 plus 7 l/s, person. [2] Koldioxidkoncentration (CO2) kan 
också användas som en indikator på luftkvalitet i lokaler och då eftersträ-
vas normalt en koldioxidhalt under 1000 PPM. [3] Enligt ett resultat från 
forskning vid Harvard har det visat sig att halten av CO2 i ett ventilat-
ionssystem har en betydande inverkan för den kognitiva förmågan hos 
individerna inom systemet. Rapporten beskriver en studie där man lät 24 
deltagare under 6 dagar utföra tester av kognitiv förmåga samtidigt som 
koldioxidhalt, luftomsättning och halten av VOC varierades i systemet. 
Figur 1 beskriver deltagarna demografiskt. 
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Figur 1. Demografisk beskrivning av deltagarna 

I en del av studien höll man bland annat luftomsättning, ljudnivå, 
rumstemperatur och halt av VOC konstant medan CO2-halter på 945 och 
550 PPM tillsattes i systemet för att simulera luftväxlingar per person på 
respektive 9,43 l/s samt 18,9 l/s. Denna del av studien visade på att den 
kognitiva förmågan hos testpersonerna i genomsnitt sjönk med 15 % när 
koldioxidhalten ökade från 550 till 945 PPM. [1] 

2.3 Termisk komfort 
Operativ temperatur är medelvärdet av lufttemperatur och omgivande 
ytors strålningstemperatur i ett rum och kan beräknas enligt ekvation (1). 
Operativ temperatur är det temperaturbegrepp som används av myndig-
heter i skapandet av normer och regler. Detta på grund av att den beskri-
ver komforten inomhus bättre än endast lufttemperatur. BBR råder till en 
operativ temperatur om lägst 18°C under vinterhalvåret. Ingen övre 
gräns är satt under sommarhalvåret. [4] 
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2.4 Lufthastighet 
Lufthastigheten påverkar upplevelsen av den termiska komforten i ett 
rum och bör enligt BBR uppgå till max 0,15 m/s vintertid och 0,25 m/s 
sommartid. Hög lufthastighet kan uppstå från kallras vid kalla ytor, otät-
heter i byggnadens klimatskal, luftstrålar från till- och frånluftsdon etc. 
[5] 

2.5 Luftflöden 
Figur 2 visar benämningar på luftflöden i ett ventilationssystem. Uteluft 
är den luft som förs in i systemet utifrån. Tilluft är den luft som tillförs i 
rummet via tilluftsdon. Överluft är den luft som förs mellan olika rum i 
systemet. Frånluft är den lufts som förs ut ur rummet. Avluft benämns den 
luft som förs ut ur systemet.[6]  

 

Figur 2. Benämningar på luftflöden. [7] 

2.6 Ljud 
I Boverkets byggregler står det följande: 

Byggnader som innehåller bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, för-
skolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler av-
sedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att uppkomst 
och spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors 
hälsa därmed kan undvikas. [4 s.128]  

Ett allmänt råd från BBR när det gäller lokaler är att kraven för ljudklass 
C enligt SS 25268 som minst bör uppfyllas. [4] 
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2.7 FTX-system 
Ett ventilationssystem av typ FTX har en mekanisk till- och frånluft med 
värmeåtervinning. Till- och frånlufts möts alltså i ett luftbehandlings-
aggregat där värmen i luften återvinns med hjälp av en värmeväxlare. 
Systemet skall vara balanserat, det vill säga att det är samma luftflöde i 
både till- och frånluft. [8] I Figur 3 visas en principiell utformning av ett 
FTX-system. 

 

Figur 3. Principiell utformning av ett FTX-system. [8] 

2.8 Vistelsezon 
De myndighetskrav som omfattar termiskt klimat gäller vistelezonen i ett 
rum, alltså den zon i ett rum som på det horisontella planet ligger över 
0,1 meter och under 2 meter, och på det vertikala planet den yta som lig-
ger 0,6 meter innanför ytter- och mellanväggar. [9] 

2.9 Omblandande och deplacerande ventilation 
Omblandande ventilation innebär att tilluften tillförs rummet i hög hastig-
het över vistelsezonen till skillnad från deplacerande ventilation som tillförs 
i låg hastighet under eller i vistelsezonen. Vid omblandande ventilation 
kan tilluftens temperatur vara lika som omgivningens och till skillnad 
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från deplacerande ventilation där tilluften måste vara lägre en omgiv-
ningens och tillföras lågt i rummet för att sedan värmas upp och stiga mot 
frånluftsdonen. [8] 

2.10 Luftbehandlingsaggregatet och dess delar 
Ett luftbehandlingsaggregat innehåller och ansluts mot flera olika kom-
ponenter och i Figur 4 visas symboler för några av dem. Figur 4 beskriver 
de relevanta delarna i ett luftbehandlingsaggregat. 

 

Figur 4. Luftbehandlingsaggregat och dess komponenter. [7] 

2.10.1 Spjäll 
Ett ventilationssystem innehåller ett flertal olika spjäll och samtliga dessa 
har till uppgift att reglera luftmängd. Regleringen sker manuellt eller med 
hjälp av motor. Intagsspjäll syftar till att stänga luftintaget när ett luftbe-
handlingsaggregat inte är i bruk, detta för att förhindra värmeförluster 
och frysskador. Injusteringsspjäll placeras i ett kanalsystem där det finns 
behov att fördela luften. I Figur 5 visas två olika typer av injusterings-
spjäll, irisspjäll och vridspjäll. Vridspjället i Figur 5 är kopplat till en motor. 
Motorer används i kombination med tryckgivare på injusteringsspjäll för 
att behovsreglera luftflödet genom att anpassa trycket. 
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Figur 5. Bild på två olika sorters injusteringsspjäll. [7] 

2.10.2 Filter 
I ett ventilationssystem krävs filter för att filtrera bort oönskade partiklar. 
Exempel på oönskade partiklar kan vara bakterier, asbest, pollen, flygs-
porer, kvalster, flygaska, cementstoft o.s.v. Partiklarna i ett luftbehand-
lingsfilter avskiljs mekaniskt eller elektrostatiskt. Figur 6 visar de fyra 
olika principerna för mekanisk avskiljning.[10] 

 

Figur 6. Principer för mekanisk avskiljning. [10] 

I elektrostatisk avskiljning laddas filterfibrerna och drar på så sätt till sig 
partiklar. Det finns olika klassificeringar av filter beroende på hur effek-
tivt de renar luften, och de tre vanligaste klassificeringarna är grundfilter, 
finfilter och mikrofilter. De filter som används i bostäder och lokaler är 
grund- och finfilter. [10] Figur 7 visar de olika filterklasserna och me-
delavskiljningsgraden för finfilter vid en partikelstorlek på 0,4 µm. 
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Figur 7. Filterklass och medelavskiljning. [10] 

2.10.3 Värmeväxlare 
I ett luftbehandlingsaggregat av typ FTX finns det alltid en värmeväxlare. 
De två mest förekommande är roterande- eller plattvärmeväxlare. Rote-
rande värmeväxlare har fördelar som högre verkningsgrad, lägre tryck-
fall och små avfrostningsförluster, medan plattvärmeväxlarens fördelar 
ofta listas som minimal överföring av föroreningar mellan de olika luft-
typerna och att den inte har några rörliga delar. [11] Figur 8 visar en ro-
terande värmeväxlare. 

 

Figur 8. Roterande värmeväxlare. [11] 

Verkningsgraden för en värmeväxlare på tilluftssidan definieras enligt 
ekvation (2). [11] 

2.10.4 Luftvärmare 
Beroende av uteluftens temperatur och värmeväxlarens verkningsgrad så 
behöver ett luftbehandlingsaggregat en luftvärmare under stora delar av 
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året. De flesta luftvärmare är vattenburna men elvärmebatterier förekom-
mer också. För att räkna på dimensionerande effekt på en luftvärmare 
kan ekvation (3) användas. [12] 

2.10.5 Fläktar 
I ett FTX-system krävs en fläkt vardera för tilluft och frånluft. Fläktarna 
skall dimensioneras för att klara av att distribuera luft i hela systemet ge-
nom att kompensera för tryckmotståndet som uppstår av alla komponen-
ter i systemet. Vanligt förekommande fläkttyper är kammar-, radial- och 
axialfläktar. Kammarfläkten är en typ av radialfläkt med bakåtböjda skov-
lar och den är monterad direkt till ett luftbehandlingsaggregat. Kammar-
fläkten är billig och sparar plats. Radialfläkten kan bygga upp ett stort 
luftflöde och ett stort tryck vilket anses vara positivt men den kräver 
större utrymme än axialfläkten. Axialfläkt är bra att använda där det finns 
behov av ett stort luftflöde men relativt lågt tryck, och kan med fördel 
placeras i en vägg eller i en kanal. Fläktkurvan för en fläkt visar hur fläk-
tens förmåga förändras beroende på vilket luftflöde den hanterar. Figur 
9 visar på fläktkurvor för olika typer av radial- och axialfläktar. 

 

Figur 9. Fläktkurvor för olika typer av fläktar. [13] 

Vid bestämmande av vilka typer och storlekar av fläktar som krävs i ett 
system bör det undersökas vart arbetspunkten ligger för respektive fläkt 
vid maximalt flödesbehov, det vill säga den punkt där systemkurvorna och 
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fläktkurvorna möts. Systemkurvan beskriver då det totala trycket som 
krävs för att nå ut till hela systemet beroende på luftflödet, det vill säga 
det till- eller frånluftsdon i systemet som bringar högst tryckfall vid ett 
givet flöde. Figur 10 visar på principen av en arbetspunkt. 

 

Figur 10. Arbetspunkt i ett ventilationssystem. [13] 

 

Det kan vara svårt att hitta fläktar som passar exakt till ett systems 
tryckfall, vilket kräver att fläkten kan anpassas genom varvtalsreglering. 
Vid beräkning av en fläkts totala verkningsgrad används med fördel 
ekvation (4). Vid beräkning av en fläktmotors teoretiska effektbehov kan 
ekvation (5) användas. Vid beräkning av en fläktmotors totala 
effektbehov kan ekvation (6) användas.[13] 

2.10.6 SFP-talet 
SFP står för Specific Fan Power och benämns i Sverige som den Specifika 
fläkteffekten. SFP är ett mått på ventilationssystemets eleffektivitet, och 
talet beror av hur mycket el en fläkt kräver i förhållande till ett visst 
volymflöde. SFP-talet beräknas enligt ekvation (7). [13] 

2.11 Dimensionering av kanalsystem  
Dimensionering av kanalsystem kan utformas enligt principen lika frikt-
ionstryckfall, vilket innebär att tvärsnittsarean på kanalerna i systemet 
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väljs ut så att tryckfallet per meter blir ungefärligt lika över hela systemet. 
Det värde som oftast används är 1 Pa/m. För att beräkna flödet som funkt-
ion av lufthastighet och tvärsnittsarean används ekvation (8). För att be-
räkna tvärsnittsarean för en kanal används ekvation (9). För att beräkna 
dynamiskt tryck används ekvation (10). För att beräkna det totala tryck-
fallet vid en given punkt används ekvation (11). Ekvation (12) används 
för beräkning av tryckfall i en rak kanal vid turbulent strömning. [14] För 
att bestämma tryckfall i rektangulära kanaler kan Figur 11 användas. 
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Figur 11. Tryckfall i rektangulära kanaler [14] 

För att bestämma tryckfall i böjar kan Figur 12 användas.
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Figur 12. Tryckfall i böjar 

 

2.12 Livscykelkostnad 
Livscykelkostnad kan beskrivas som den totala kostnaden för exempelvis 
ett ventilationssystem under hela dess livslängd. För att beräkna livscy-
kelkostnad för en fläkt krävs att nuvärdeskostnaderna för värme, el och 
underhåll beräknas först. Summan av dessa minus eventuellt restvärde 
kan betecknas som fläktens totala livscykelkostnad. Ekvation (13) kan an-
vändas för att beräkna nuvärdet av elkostnaden. Ekvation (14) kan an-
vändas för att beräkna nuvärdet av underhållskostnaderna. [15]  

2.13 MagiCAD 
MagiCAD är en applikation utformad av företaget Progman. Applikat-
ionen är utformad till programvaran Autocad och används bland annat 
till systemutformning och dimensionering av ventilationssystem. [16] 

2.14 Pro Unit 
Pro Unit är en programvara utformad av Swegon för att dimensionera 
och välja ventilationsaggregat. [17] 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs metodiken för utförandet av detta examensarbete. 

3.1 Inventering av befintligt system 
I examensarbetets tidiga skede beställdes digitala ritningar på fastigheten 
från Sundsvalls kommuns ritningsarkiv, se bilaga A, B och C. Ritningarna 
bör betraktas i A3 format. Utifrån dessa ritningar gjordes sedan en inven-
tering av befintligt ventilationssystem. Det befintliga systemet har också 
undersökts på plats tillsammans med personal från ÅF. Att undersöka på 
plats fungerade som ett värdefullt komplement till ritningarna.   

3.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts parallellt med inventeringen av venti-
lationssystemet. Det mesta av den litteratur som använts i litteraturstu-
dien är tryckta källor som används som kurslitteratur på universitet eller 
kommer från arbetsmiljöverket och socialstyrelsen och utifrån det be-
dömdes dessa källor vara tillförlitliga. En vetenskapligt granskad artikel 
har också använts för att få ytterligare ett perspektiv på vilken betydelse 
ventilation kan ha.  

3.3 Konstruktion av två alternativ 
Efter inventering av befintligt system tilldelades ett antal grundförutsätt-
ningar av konstruktionen för systemet av personal från ÅF. Dessa bestod 
i att tilluftsaggregat TA51, TA52 och TA53 skulle tas bort och kopplas 
ihop till ett gemensamt FTX-system. Frånluftsfläktarna FF51, FF53 och 
FF56 skulle även de tas bort och kopplas ihop till samma system som de 
befintliga tilluftsaggregaten. Det konstaterades även att stora delar av be-
fintlig installation innehåller invändig isolering och valdes därför att inte 
ingå i något av de alternativ som togs fram. Detta på grund av att om 
isoleringen går sönder i framtiden riskerar fibrer att släppas ut i ventilat-
ionssystemet och eventuellt orsaka ohälsa bland individer inom systemet. 
Vid inventering upptäcktes även att sex stycken klassrumsaggregat in-
stallerades 2013 och är vid god kondition och bör därför stå orörda och 
inte ingå i något av alternativen. Befintliga överluftsdon bedömdes vara 
i gott skick och beslutades därför ingå i de nya alternativen. Aggregatet 
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för båda alternativen beslutades att placeras på taket i direkt kontakt med 
befintliga frånluftsfläktar. 

Luftflödeskriterierna för alternativ A sattes till 0,35 l/s per m2 i grundflöde 
samt 7 l/s per person enligt gällande regler och normer. [2] Luftflödeskri-
terierna för alternativ B sattes till 0,35 l/s per m2 i grundflöde samt 18,9 l/s 
per person för att efterlikna det luftflöde som använts enligt forsknings-
rapport. [1] Två luftflödessammanställningar skapades i Excel utifrån 
dessa kriterier för vartdera alternativet. Därefter valdes dimensionering-
smetod till 1 Pa/m och kanalsystem, till- och frånluftsdon, ljuddämpare 
och spjäll valdes med hjälp av programvaran MagiCAD och uppgifter om 
tryckfall, lufthastighet och ljudegenskaper för systemen kontrollerades 
med samma programvara. Flertalet raka kanaler kontrollerades också att 
inte överstiga 1 Pa/m med hjälp av tryckfallsdiagram. [14] Två stycken 
aggregat med likvärdig utrustning valdes ut med hjälp av Pro Unit. Max-
imalt tryckfall på till- och frånluftssidan valdes till 200 Pa för båda aggre-
gat. Maximalt tryckfall för ute- och avluft valdes till 50 Pa för båda aggre-
gat. 

3.4 Investeringskostnad 
En investeringskalkyl för båda alternativ skapades i Excel. Kalkylerna 
konstruerades för att ta hänsyn till merparten av detaljerna inom kanal-
systemet samt kostnad för respektive aggregat. Uppgifter om kostnader 
för till och frånluftsdon uppskattades eller togs från Lindabs prislista för 
don. [18] Prisuppgifter för cirkulära kanaler, böjar, reduktioner, t-stycken, 
spjäll och ljuddämpare togs även de från Lindab. [19] Prisuppgifter för 
aggregat beställdes av Roger Persson hos Swegon Sundsvall. 

3.5 Livscykelkostnad 
En modell för att jämföra livscykelkostnad för olika ventilationssystem 
skapades i Excel. Modellen designades för att beräkna nuvärden för el-
konsumtion, energikonsumtion, underhåll samt en del för att beräkna 
kostnader för minskad kognitiv förmåga hos individerna inom systemet. 
För att beräkna kostnad för minskad kognitiv förmåga valdes det att fo-
kusera på ökad kostnad i form av ökat behov av arbetade timmar för kon-
torsarbetarna. Ett annat möjligt alternativ hade kunnat vara att fokusera 
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på elevernas resultat och de kostnader som försämrade skolresultat med-
för. Det är endast en artikel som ligger till grund för tesen om att kognitiv 
förmåga minskas vid högre koldioxidhalt inomhus. För att stärka tesen 
skulle man kunna leta fler källor som styrker detta. 

Ekvation (15) för att räkna på energiåtgången för respektive eftervärmare 
skapades genom att duplicera ekvationen för el och sedan ta bort variab-
lerna för årlig elkostnad och ersätta med årlig kostnad för värmebatteri.  

= ∗ ∗  ∗ ( − ) ∗ ∗

(1 − ä ä ) ∗  (15) 

Där  är luftens densitet (kg/m3),   är specifik värmekapacitet 
för luft (kJ/kg*K),  är sökt innetemperatur (°C),  är uppskattad 
årsmedeltemperatur för Sundsvall (°C), och ä ä  är 
värmeväxlarens verkningsgrad (-). 
 
Ekvation (16) för att räkna på kostnad för minskad kognitiv förmåga 
skapades genom att duplicera ekvationen för underhåll och sedan ta bort 
variabeln årlig underhållskostnad och lägga till en variabel för ökad årlig 
arbetskostnad.  

 ö å = ∗ ö ∗ ∗ % ∗ ( )

 (16) 
Där är  är antal individer, ö  är genomsnittlig timlön,  är 
genomsnittligt arbetade timmar per år och %  är kostnad för mins-
kad kognitiv förmåga angett i procent. 

Ekvation (17) skapades för att räkna ut den total LCC-kostnad. 

= + + å +
+  ö å  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av arbetet i form av luftflödessum-
meringar, ritningar, sammanställning av materialkostnader, LCC-
modellen samt total kostnad för båda konstruktionsalternativen. 

4.1 Summering av luftflöden 
Tabell 1 visar luftflödessummeringen av alternativ A. Framtida klass- och 
grupprum har inte tilldelats något rumsnummer.  

Tabell 1. Luftflödessummering av alternativ A 

Alternativ A 
Plats Tilluft Frånluft 

Rumstyp 
Num-
mer 

Yta 
(m2) 

Antal per-
soner 

Övrigt 
(l/s) 

Luftmängd 
(l/s) 

Yta 
(m2) 

Antal per-
soner 

Övrigt 
(l/s) 

Luftmängd 
(l/s) 

Framtida klass-
rum - 52 24  186    0 
Framtida 
grupprum - 30 20  151    0 
Kontor 250 35 8  68    0 
Kopiatorsrum 249     0 12   4 
Grupprum 252 11 6  46    0 
Kontor 248 12 2  18    0 
Personalrum 246 18 10  76   15 15 
Städ 245     0 7   2 
Passage 244 22   8   0 0 
Wc 243     0   15 15 
Hall 238 49   17    0 
Totalt plan 2      570 Central frånluft  534 

Plats Tilluft Frånluft 

Rumstyp 
Num-
mer Yta 

Antal per-
soner Övrigt Luftmängd Yta 

Antal per-
soner Övrigt Luftmängd 

Allrum 002 154 40  334   15 15 
Förråd 003 9   3    0 
Förråd 004 14   5    0 
Personalrum 005     0    0 
Dusch*2 -     0   40 40 
Wc 006     0   15 15 
Entré 007 5   2    0 
Hall 010 57   20    0 
Wc 011     0   15 15 
Passage 015 10   3    0 
Rum 016 6   2    0 
Rum 017 10   3    0 
Passage 019 17   6    0 
Rum 020 29   10    0 
Rum 021 45   16    0 
Totalt plan 1      404 Central frånluft  318 
    T tot 974 F tot 974 

 

Tabell 2 visar luftflödessummeringen av alternativ B. 
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Tabell 2. Luftflödessummering för alternativ B 

Alternativ B 

Plats Tilluft Frånluft 

Rumstyp 
Num-
mer 

Yta 
(m2) 

Antal per-
soner 

Övrigt 
(l/s) 

Luftmängd 
(l/s) 

Yta 
(m2) 

Antal per-
soner 

Övrigt 
(l/s) 

Luftmängd 
(l/s) 

Framtida klass-
rum - 52 24  472    0 
Framtida 
grupprum - 30 20  389    0 

Kontor 250 35 8  164    0 

Kopiatorsrum 249    0 12   4 

Grupprum 252 11 6  117    0 

Kontor 248 12 2  42    0 

Personalrum 246 18 10  195   15 15 

Städ 245    0 7   2 

Passage 244 22   8   0 0 

Wc 243    0   15 15 

Hall 238 49   17    0 

Totalt plan 2     1403 Central frånluft  1367 

Plats Tilluft Frånluft 

Rumstyp 
Num-
mer Yta 

Antal per-
soner Övrigt Luftmängd Yta 

Antal per-
soner Övrigt Luftmängd 

Allrum 002 154 40  810   15 15 

Förråd 003 9   3    0 

Förråd 004 14   5    0 

Personalrum 005    0    0 

Dusch*2 -    0   40 40 

Wc 006    0   15 15 

Entré 007 5   2    0 

Hall 010 57   20    0 

Wc 011    0   15 15 

Passage 015 10   3    0 

Rum 016 6   2    0 

Rum 017 10   3    0 

Passage 019 17   6    0 

Rum 020 29   10    0 

Rum 021 45   16    0 

Totalt plan 1         880 Central frånluft   794 

    T tot 2283 F tot 2283 
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4.2 Konstruktionsalternativ 
Bilaga D och E visar konstruktion av alternativ A. Bilaga F och G visar 
konstruktion av alternativ B. Ritningarna bör betraktas i A3 format. 

4.3 Materialkostnad 
Bilaga H visar materialförteckning och kostnad för alternativ A. Bilaga I 
visar materialförteckning och kostnad för alternativ B. Bilaga J visar offert 
för båda ventilationsaggregaten. 

4.4 LCC-modell 
Tabell 3 visar utseendet på LCC-modellen och resultatet för de båda al-
ternativen när en kostnad för minskad kognitiv förmåga är inräknad i al-
ternativ A. Enligt denna modell så är alternativ B fördelaktigt ur ett livs-
cykelskostnadsperspektiv om de 10 personer som arbetar i kontorsde-
larna kostar 400 kr/h, tillsammans arbetar 18080 timmar per år och på 
grund av hämnad kognitiv förmåga måste arbeta minst 0,62 % extra tim-
mar per år. Det motsvarar 111 extra timmar per år och resulterar i en till-
äggskostnad för alternativ A på 44,5 tkr per år och en nuvärdeskostnad 
på 555 tkr om kalkylperioden är 20 år.  

Om 15 % extra timmar per år skall läggas till alternativ A i enlighet med 
forskningsartikeln från Harvard resulterar det i 2712 extra arbetade tim-
mar per år och en tilläggskostnad på 1085 tkr och resulterar i en nuvär-
deskostnad på 13519 tkr. I detta fall är alternativ A över nio gånger dyrare 
än alternativ B. 

Om den kognitiva delen bortses från i denna modell så blir den totala 
LCC-kostnaden för alternativ A 990 tkr och 1545 tkr för alternativ B. I 
detta fall blir livscykelkostnaden alternativ B 56 % dyrare än alternativ A.  
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Tabell 3. LCC-modell 

LCC-kalkyl Alternativ 1 Alternativ 2 

Allmänt     
Kalkylperiod (år) 20 20 

Real kalkylränta (%) 5 % 5 % 

Dagens elpris (kr) 0,5 0,5 

Dagens energipris (kr) 0,8 0,8 

Real årlig el och energiprisökning (%) 2 % 2 % 
Verkningsgrad värmeväxlare (-) 84 % 86 % 

Årsmedeltemperatur Sundsvall (°C ) 5 5 

Innetemperatur (°C ) 18 18 

Tilläggvärme per år utan växlare (kWh) 128047 300643 
Tilläggsvärme per år med växlare (kWh) 21128 43593 

Kapitalkostnader     

Investeringskostnader (kr) 454367 594821 

Restvärde (kr) 0 0 

Övriga kostnader     
SFP (kW/(m3/s) 1,84 1,43 

Nominellt luftflöde (m3/s) 0,937 2,2 

Årlig drifttid (h/år) 8760 8760 

Korrektionsfaktor (-) 1 1 

Årlig underhållskostnad (%) 3 % 3 % 
Kostnad kognitiv förmåga     

Antal personer (st.) 10  
Timlön (SEK) 400  
Antal arbetade timmar (h) 111  
Extra tid (%) 0,616 %  
Kostnad (SEK) 44549  
Resultat     

NuvärdeEl (SEK) 112960 206123 

NuvärdeEnergi (SEK) 252835 521679 

NuvärdeUnderhåll (SEK) 169873 222384 

Nuvärdekognitiv förmåga (SEK) 555181  
LCCTotal (SEK) 1545215 1545007 

 

4.5 Investeringskostnad 
Tabell 4 visar total investeringskostnad för alternativ A och B. Timdebi-
tering för projektering, rivning och installation har skattats av underteck-
nad. Investeringskostnad blir 30,1 % högre för alternativ B. 
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Tabell 4. Investeringskostnad för alternativ A och B 

Alternativ 1       
  Antal timmar Timpris Totalt 
Projektering 80 700 56000 
Rivning befintligt 40 500 20000 
Material   218367 
Installation 320 500 160000 
Totalt     454367 

    
Alternativ 2       
  Antal timmar Timpris Totalt 
Projektering 80 700 56000 
Rivning befintligt 40 500 20000 
Material   358821 
Installation 320 500 160000 
Totalt     594821 
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5 Diskussion 
I detta examensarbete har ett traditionellt utformat ventilationssystem 
jämförts med ett system med relativt hög luftomsättning gällande di-
mensionering, investering- och livscykelkostnad.  

Arbetet har visat på tydliga skillnader i dimensionering av respektive sy-
stem. Alternativ B kräver relativt mycket mer utrymme än alternativ A 
när det gäller storlek på kanalsystem och aggregat, och man skulle troli-
gen behöva lägga till en extra kostnad för alternativ B på grund av att det 
antagligen kräver en hel del oförutsedda anpassningar på plats av mon-
törer. I delar av systemet kan man fråga sig om vissa kanaldimensioner 
för alternativ B över huvud taget är praktiskt möjliga att installera på 
grund av sin storlek. Fastigheten skulle behöva inventeras ytterligare in-
nan något alternativ fastslås för att upptäcka möjliga feldragningar av de 
kanalsystem som konstruerats. 

När det gäller investeringskostnad så har det under detta arbete visat sig 
att alternativ A är ungefär 30 % billigare än alternativ B om projektering, 
rivning av befintligt system, installation och nytt material tas i beaktning. 
Detta är en oväntat liten prisskillnad i förhållande till den förväntade, 
men eftersom vissa delar av ventilationssystemet inte är inkluderade, 
som till exempel kanaler för ute- och avluft samt motoriserade spjäll för 
variabelt flöde kan det förväntas bli en större procentuell skillnad i 
slutändan. Det ska också sägas att tids- och kostnadsmässigt är detta pro-
jekt grovt skattat och även där kan kostnader förändras. 

Jämförelsen mellan livscykelkostnad för alternativen är central i detta ar-
bete. Arbetet har visat på att kostnadstillägg för nedsatt kognitiv förmåga 
kan göra stor skillnad på den totala livscykelkostnaden för ett ventilat-
ionssystem. Trots att ventilationssystem med högre luftomsättning kostar 
mer i form av el- och värmeenergi under livscykeln så krävs det inte stort 
procentuellt kostnadstillägg per arbetad timme på grund av kognitiv 
nedsättning för individer inom system med konventionell luftomsättning 
för att system med högre luftomsättning skall vara ekonomiskt gynnsam 
ur ett livscykelkostnadsperspektiv. En aspekt som hade varit bra att ta i 
beaktning är den ökade miljöbelastning som ökat luftomsättning medför. 
För att denna modell ska bli mer trovärdig behövs mer och omfattande 
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forskning på hur luftomsättningen faktiskt påverkar individerna inom 
systemet. Det skulle också vara intressant att vidare studera vilka sociala 
kostnader detta skulle kunna få ur ett samhällsperspektiv. Att ha lärare 
som på grund av icke optimal fysisk arbetsmiljö inte presterar tillräckligt 
bra skulle kunna kan få konsekvenser för de elever som de undervisar. 
En konsekvens skulle kunna vara att elever inte klarar av sin skolgång 
vilket kan medföra ett utanförskap som i sin tur kan medföra samhälle-
liga kostnader och inte minst ett mänskligt lidande för individen. Vidare 
kan detta ha betydelse för individer som blir tvungen att kompensera sin 
nedsatta kognitiva förmåga genom att arbeta extra timmar vilket i sin tur 
kan orsaka stress och annan ohälsa vilket kan orsaka stora kostnader för 
en arbetsgivare i form av till exempel sjukskrivning.
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Bilaga A: Befintlig ritning källarplan 
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Bilaga B: Befintlig ritning bottenplan 
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Bilaga C: Befintlig ritning takplan 
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Bilaga D: Alternativ A källarvåning 
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Bilaga E: Alternativ A plan 1 
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Bilaga F: Alternativ B källarvåning 
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Bilaga G: Alternativ B plan 1 
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Bilaga H: Alternativ A Materiallista 
Materiallista Alternativ 1      
Kanalsystem      
Klass Storlek Produkt N Pris (st) Pris (Totalt) 
Duct 100 SR-100 14 263 3682 
Duct 125 SR-125 19 330 6270 
Duct 160 SR-160 4 397 1588 
Duct 200 SR-200 8 559 4472 
Duct 250 SR-250 15 684 10260 
Duct 315 SR-315 4 898 3592 
Duct 400 SR-400 4 1379 5516 
Duct 500 SR-500 5 1779 8895 
Bend-90 100 BU-100-90 6 116 696 
Bend-90 125  3 144 432 
Bend-90 160 BU-160-90 1 195 195 
Bend-90 200 BU-200-90 1 257 257 
Bend-90 250 BU-250-90 5 379 1895 
Bend-90 315 BFU-315-90 1 477 477 
Bend-90 400 BFU-400-90 1 654 654 
Bend-90 500 BFU-500-90 1 806 806 
T-branch-90 100/100 TCPU-100-100 1 184 184 
T-branch-90 125/125/100  1 194 194 
T-branch-90 125/125  1 199 199 
T-branch-90 200/200/160 TCPU-200-160 2 277 554 
T-branch-90 200/200 TCPU-200-200 5 309 1545 
T-branch-90 250/250/125 TCPU-250-125 1 320 320 
T-branch-90 250/250/200 TCPU-250-200 1 375 375 
T-branch-90 250/250 TCPU-250-250 2 421 842 
T-branch-90 315/315/250 TCPU-315-250 1 508 508 
T-branch-90 400/400/315 TCPU-400-315 1 621 621 
T-branch-90 500/500/250 TCPU-500-250 1 769 769 
Reduction 125/100 RCU 2 94 188 
Reduction 200/125 RCU 10 160 1600 
Reduction 200/160 RCU 1 120 120 
Reduction 250/100 RCU 2 130 260 
Reduction 250/200 RCU 5 183 915 
Reduction 315/250 RCU 1 186 186 
Reduction 500/315 RCU 1 542 542 
Supply air device 100 DCS 100 2 1448 2896 
Supply air device 125 DCS 125 19 1678 31882 
Supply air device 160 DCS 160 3 2188 6564 
Extract air device 315 circ-diff-big-arfl-315 1 3150 3150 
Extract air device 400 circ-diff-big-arfl-400 1 4000 4000 
Extract air device 100 KVB 100 8 271 2168 
Flow damper 100 DIRU 100 1 565 565 
Flow damper 125 DIRU 125 1 615 615 
Flow damper 500 DIRU 500 1 5254 5254 
Silencer 100 SLKNU 600 100 1 545 545 
Silencer 125 SLKNU 600 125 1 558 558 
Silencer 250 SLKNU 600 250 1 868 868 
Silencer 500 SLKNU 900 500 1 2693 2693 
Aggregat     0 
Air handling unit  Swegon gold rx 12 1  97000 
Totalt     218367 
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Bilaga I: Alternativ B Materiallista 
Materiallista Alternativ 2      
Kanalsystem      
Klass Storlek Produkt N Pris (st) Pris (Totalt) 
Duct 100 SR-100 11 263 2893 
Duct 125 SR-125 1 330 330 
Duct 200 SR-200 17 559 9503 
Duct 250 SR-250 13 684 8892 
Duct 315 SR-315 4 898 3592 
Duct 400 SR-400 15 1379 20685 
Duct 500 SR-500 10 1779 17790 
Duct 630 SR-630 4 2183 8732 
Bend-90 100 BU-100-90 4 116 464 
Bend-90 125  3 144 432 
Bend-90 200 BU-200-90 1 257 257 
Bend-90 250 BU-250-90 1 379 379 
Bend-90 400 BFU-400-90 5 654 3270 
Bend-90 500 BFU-500-90 4 806 3224 
Bend-90 630 BFU-630-90 1 1472 1472 
T-branch-90 100/100 TCPU-100-100 1 184 184 
T-branch-90 125/125/100  1 199 199 
T-branch-90 125/125  1 199 199 
T-branch-90 250/250/200 TCPU-250-200 1 375 375 
T-branch-90 250/250 TCPU-250-250 5 421 2105 
T-branch-90 315/315/125 TCPU-315-125 1 370 370 
T-branch-90 315/315/250 TCPU-315-250 1 508 508 
T-branch-90 315/315 TCPU-315-315 1 513 513 
T-branch-90 400/400/250 TCPU-400-250 1 556 556 
T-branch-90 500/500/315 TCPU-500-315 1 877 877 
T-branch-90 500/500/400 TCPU-500-400 1 1277 1277 
T-branch-90 500/500 TCPU-500-500 1 1507 1507 
T-branch-90 630/630/400 TCPU-630-400 1 1583 1583 
Reduction 125/100 RCU 2 94 188 
Reduction 250/100 RCU 2 130 260 
Reduction 250/200 RCU 9 142 1278 
Reduction 315/250 RCU 5 186 930 
Reduction 400/250 RCU 2 390 780 
Reduction 400/315 RCU 2 390 780 
Reduction 500/400 RCU 5 542 2710 
Reduction 630/500 RCU 1 745 745 
Supply air device 100 DCS 100 2 1448 2896 
Supply air device 125 DCS 125 1 1678 1678 
Supply air device 200 DCS 200 16 2657 42512 
Supply air device 250 DCS 250 5 3337 16685 
Extract air device 315 circ-diff-big-arfl-315 1 3150 3150 
Extract air device 400 circ-diff-big-arfl-400 5 4000 20000 
Extract air device 100 KVB 100 7 271 1897 
Flow damper 125 DIRU 125 1 615 615 
Flow damper 500 DIRU 500 1 5254 5254 
Flow damper 630 DIRU 630 1 7170 7170 
Silencer 125 SLGU 600-125 1 911 911 
Silencer 400 SLCBU 400-600 1 2801 2801 
Silencer 500 SLGU 500-900 1 3925 3925 
Silencer 630 SLGU 630-900 1 5214 5214 
Aggregat      
Air handling unit  Swegon gold rx 12 1  157000 
Totalt     358821 
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Bilaga J: Offert aggregat 

 

 


