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Abstract

LCC-ANALYS AV FTX-SYSTEM

LCC-ANALYSIS OF HRV-SYSTEMS

Fredrik Kjellström, Jörgen Appelgren

This report is the result of a thesis conducted at the consulting firm Bjerking AB and
is the final part of the Bachelor Programme in Construction Engineering at University
of Uppsala. The work aims to investigate the costs and how the choice of ventilation
system affects building projects during a long-term period. This report covers costs
such as investment, maintenance and energy but also how they affect residents and
builders. Building regulations for energy consumption are expected to be tougher;
therefore a comparison of two different heat recovery ventilation systems
(HRV-system) was made. One system is based on a centrally placed unit that covers
the whole buildings ventilation through vertical shafts. The second system is based on
apartment placed unit that only covers the individual apartment’s ventilation. The unit
makes it possible for the individual user to control the ventilation flow.

The method used for comparison of the costs was Life Cycle Cost (LCC). It results in
the total cost during a selected calculation period of 20 years, where yearly based
costs as energy and maintenance is included. Two housing projects in central Uppsala
were chosen as a reference. They were similar in design but with the two different
systems of ventilation. A questionnaire was handed out to provide experience from
residents with apartment units. The results were used in the analysis of the systems
and to determine its pros and cons.

Information of costs was collected from different companies and resulted into
customized spreadsheets to determine the cost per apartment. The result shows that
the difference in investment is not significant between the systems but is big in
maintenance and energy. The biggest difference is maintenance where the apartment
systems many service points is increasing the cost. Energy consumption for the
apartment system leads to higher energy costs than with a central system, even if the
control function is used. The explanation is that a central systems fans have lower
power usage and the heat recovery is more efficient then an apartment system.

The conclusion is that a central system has a lower total cost compared to an
apartment system during the calculation period. A reason for choosing the apartment
system would be if a need to maximize living space is a priority, and the developing
phase of the project is well thought thru.
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SAMMANFATTNING 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som genomförts på 
konsultföretaget Bjerking AB och är den avslutande delen av 
högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik på Uppsala Universitet. Arbetet 
syftar till att utreda de kostnader som uppstår, och hur valet av 
ventilationssystem påverkar ett bostadsprojekt samt boende under ett långt 
tidsperspektiv. Rapporten behandlar kostnader som investering, underhåll och 
energiåtgång men även hur dessa påverkar boende och beställare. Då framtida 
krav på energihushållning förväntas skärpas jämfördes två olika från- och 
tillufts värmeväxlingssystem (FTX-system). Det ena systemet bygger på ett 
centralplacerat aggregat som värmeväxlar hela bostadshusets luftflöde genom 
vertikala kanaler i schakt. Det andra systemet använder ett lägenhetsplacerat 
aggregat som endast värmeväxlar den enskilda lägenhetens luftflöde, vilket ger 
möjlighet till individuell kontroll över ventilationen. 

Metoden som användes för jämförelsen var Life CycleCost (LCC) då resultatet 
ger en totalkostnad under den valda kalkylperioden på 20 år. Två 
bostadsprojekt i centrala Uppsala valdes som referensprojekt då dessa var av 
likartad karaktär men med de två olika systemen som ventilationslösning. En 
enkätundersökning gjordes för att kartlägga hur boende med lägenhetssystem 
upplever att de påverkats av systemvalet. Resultatet från enkätundersökningen 
användes sedan vid tolkning av indata och som underlag till analyser och 
slutsatser.  

Kostnadsinformation inhämtades från olika aktörer och sammanställdes i 
anpassade kalkyler för att tydligt redovisa kostnaden fördelad per lägenhet. 
Resultatet visar att skillnaden i investeringskostnaden inte är nämnvärd mellan 
systemen. De avgörande kostnaderna i jämförelsen är drift, underhåll och 
service, där lägenhetssystemets många servicepunkter leder till ökade 
kostnader. Energiförbrukningen för lägenhetssystemet leder till högre 
energikostnader än för centralsystemet även om styrfunktionen används. Det 
kan härledas till centralaggregatets lägre elförbrukning och högre 
värmeåtervinningsgrad än lägenhetsaggregatet.  

Slutsatsen blir att beställare bör välja centralaggregat för att sänka 
driftskostnaderna under kalkylperioden. Enda anledningen till att välja 
lägenhetssystem vore om behovet att utnyttja bostadsytan maximalt är 
prioriterat och projekteringsarbetet är noga genomtänkt för samtliga discipliner 
som påverkas av ventilationssystemets utformning. 

Nyckelord: LCC-analys, FTX-system, Centralsystem, Lägenhetssystem,  
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Denna rapport har genomförts mellan april till juni 2011 på konsultföretaget 
Bjerking AB i Uppsala och har resulterat i ett examensarbete på 15hp, som är 
det sista arbetet för att examineras som högskoleingenjör i byggteknik på 
institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet.   

Ett stort tack till vår handledare Mats Hemström avdelningschef för VVS & 
Energi på Bjerking AB för din stöttning och handledning genom arbetets gång. 
Ett stort tack även till vår ämnesgranskare Arne Roos. prof. vid institutionen 
för teknikvetenskaper, Uppsala Universitet för dina kommentarer på vår 
rapport.  

Vi vill också tacka Bjerking AB och alla anställda för att vi fått sitta på deras 
kontor under denna arbetsperiod.  

Ett stort tack till Anders Eriksson på NVS/LP Ventiserv. Vi vill också passa på 
att tacka Urban Nyström och Roger Barkman på NCC Construction samt 
Stefan Widenbring på NCC Housing.  

Vi vill också rikta ett tack till alla sakkunniga som tagit sig tiden att svara på 
våra frågor och e-post meddelanden. 

 

Uppsala i maj 2011 

Jörgen Appelgren 
Fredrik Kjellström 

  



 

vi 

  



vii 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1.  INTRODUKTION 1 

1.1  Inledning 1 

1.2  Bakgrundsbeskrivning och litteraturstudie 2 

1.3  Arbetets genomförande 4 

1.4  Enkätundersökning 4 
 

2.  LCC-ANALYS 7 

2.1  Investering 8 

2.2  Underhåll 11 

2.3  Energi 12 

2.4  Restvärde 14 
 

3.  REFERENSPROJEKT 15 

3.1  Referensprojekt Kv. Örtedalen - Centraltsystem 15 

3.2  Referensprojekt Kv. Alfhem - Lägenhetssystem 17 
 

4.  JÄMFÖRELSE AV PROJEKTEN 21 

4.1  Referenslägenheten 21 

4.2  Avgränsningar i jämförelsen 21 

4.3  Centralsystemet 22 

4.4  Lägenhetssystemet 23 
 

5.  RESULTAT MED CENTRALSYSTEMET 25 

5.1  Investering 25 

5.2  Underhåll 27 

5.3  Energi 28 
 

6.   RESULTAT  MED LÄGENHETSSYSTEMET 29 

6.1  Investering 29 

6.2  Underhåll 31 

6.3  Energi 32 

  



 

viii 

7.  RESULTAT AV LCC-ANALYS 35 

7.1  Investering 36 

7.2  Underhåll 36 

7.3  Energi 38 
 

8.  ANALYS OCH DISKUSSION 41 

8.1   Enkätundersökningen 41 

8.2  Investering 44 

8.3  Underhåll 46 

8.4  Energi 47 
 

9.  SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER 49 
 

10.  FÖRSLAG PÅ FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR 51 
 

11.  REFERENSER 53 

11.1   Böcker, kompendier och rapporter 53 

11.2   Information på hemsidor 53 

11.3   Muntlig information 54 

11.4   E-post information 54 

11.5   Övriga referenser 55 

11.6  Figurförteckning 55 

 
BILAGOR 

Bilaga 1. Enkätundersökning B1.1 

Bilaga 2. Sammanställning av referenslägenheten B2.1 

Bilaga 3. Kalkyl centralsystemet B3.1 

Bilaga 4. Kalkyl lägenhetssystemet B4.1 

Bilaga 5. Aggregatspecifikation centralsystemet B5.1 

 



1 

1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
I Sverige byggs hus enligt krav som kommer från lagar, bestämmelser och 
beställare. I många fall är dessa krav självklara och uppfylls med lätthet, som 
att huset ska motstå regn och det ska vara ett behagligt inomhusklimat för den 
boende. Men vad händer när olika aktörer har olika krav? I nuläget (april 2011) 
måste ett nybyggt flerbostadshus understiga en energiförbrukning på 110 
kWh/m2 och år. Det är dock ett krav som anses vara ganska lätt att uppnå i 
dagsläget men som troligen kommer att skärpas inom kort. Frågan blir då, hur 
mycket bättre ska man göra husen för att åstadkomma en bättre 
energihushållning, och samtidigt skapa attraktiva bostäder? En mycket vanlig 
och effektiv lösning när man bygger tätare och bättre isolerade hus är att 
installera ett ventilationssystem med från- och tilluftsvärmeväxling (FTX-
system). Detta system sparar en stor mängd energi jämfört med ett vanligt 
förekommande frånluftsystem (F-system). 

Inom branschen har ett mycket stort intresse vaknat för att bygga 
energieffektivt och beställare ser fördelarna med att sänka driftskostnaderna 
genom olika åtgärder. Enligt SCB (2011) produceras omkring 17000 
lägenheter i flerbostadshus i Sverige varje år. Energibesparingspotentialen i 
dessa lägenheter blir således mycket stor. En förutsättning för att Sverige ska 
uppnå de miljömål som satts till år 2020 och 2050 är att beställare tar sitt 
ansvar genom energibesparande åtgärder utöver de krav som ställs på 
energikonsumtion i dagsläget. Dessa åtgärder hänger oftast samman och det de 
har gemensamt är att de fördyrar kostanden att projektera och uppföra 
byggnaden, men leder sedan till lönsammare drift. 

De krav som ställs på ventilationen kommer bland annat av regler från 
Boverket som återfinns i ”Regelsamling för byggande, BBR 2008” av 
Boverket (2008). Genom att ta in frisk luft i ett kontrollerat flöde, som 
värmeväxlas med den förorenade luften som är på väg ut ur lägenheten kan 
kraven uppfyllas samtidigt som en god energihushållning uppnås. 
Värmeväxlingen sker i ett aggregat som innehåller fläktsystem, värmebatteri, 
filter och värmeväxlingsenhet. Resultatet blir att den energi som krävs för att 
värma upp den friska luften utifrån till en behaglig temperatur reduceras med 
aggregatets verkningsgrad, som varierar mellan modeller.  

Hur de olika aggregaten ska värmeväxla luftflödena beror på vilken teknik som 
lämpar sig i projektet. Den roterande värmeväxlaren (regenerativ) har hög 
verkningsgrad (80 %), är enkel att rengöra och har hög driftsäkerhet enligt 
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Hemström (2011) men risk för luktöverföring mellan luftflödena måste tas i 
beaktning. Plattvärmeväxlare (motströms- alt korsströmsvärmeväxlare) och 
batterivärmeväxlare har generellt lägre verkningsgrad(50 % resp. 60 %) men 
kan lämpa sig när ingen luktspridning får förekomma. Den senare typen 
medger även att tillufts- och frånluftsaggregat kan vara placerade på olika 
platser i byggnaden. Hur detta system ska utformas och vilka komponenter som 
ska användas beslutas i ett tidigt skede i byggprocessen då det har stora 
konsekvenser på byggnadens utformning och funktion. När ett FTX-system ska 
väljas finns det i huvudsak två olika alternativ på placeringar. 

Det ena systemet som får anses som det traditionella är att placera ett aggregat 
centralt i huskroppen, antingen i källaren eller på vinden. Dit dras sedan alla 
ventilationskanaler genom schakt som löper genom varje våningsplan. 
Värmeväxling genomförs sedan mellan all från- och tilluft i bostäderna. Intag 
för uteluft och utsläpp av avluft sker genom huvar på tak eller galler på 
fasaden.  

Det andra systemet baseras på ett enskilt aggregat i varje lägenhet, som endast 
är kopplat till ventilationskanaler inom lägenheten. Värmeväxling sker endast 
med den luftväxling som sker inom den egna bostaden. Uteluft och avluft tas in 
genom separata galler på fasaden eller via takhuvar. Fördelen med denna 
lösning är att boende själva kan styra flödet av luft i lägenheten vilket kan 
spara energi över tid. Problem kan dock uppstå om inte användaren sköter det 
underhåll som tekniken fordrar. 

Syftet med den här rapporten är att ge beslutsunderlag för vilket typ av system 
som lämpar sig bäst för nybyggnation av medelstora flerbostadshus med 
hänsyn ur ett ekonomiskt, miljömässigt och kundmässigt perspektiv. 

 

1.2 Bakgrundsbeskrivning och litteraturstudie 
Den litteraturstudie som gjorts kring ämnet FTX-system har belyst behovet av 
värmeåtervinning och förbättrat inomhusklimat, främst i äldre befintliga 
byggnader där endast självdrag (S-system) eller F-system förekommer.  

I en rapport ”Energibesparingar i bostadssektorn” av Södergren och Löfstedt 
(2008) utreds om huruvida en ombyggnad från F-system till FTX-system leder 
till förbättringar. Huvudsyftet med ombyggnaden i bostadshuset var att minska 
radonhalten i luften och säkerställa ett kontrollerat flöde av ej förorenad tilluft i 
lägenheter. Utredningen visade, genom omfattande provtagningar och 
beräkningar, att en ombyggnad till FTX-system gav det eftersträvade resultatet. 
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Med denna rapport som underlag säkerställs att en byggnad med kontrollerat 
luftflöde och värmeåtervinning är ett bra sätt att uppfylla kunders och 
beställares önskemål om god driftsekonomi och ett väl fungerande 
inomhusklimat. Det framgår dock inte hur själva FTX-systemet ska utformas 
eller vad kostnaden skulle uppgå till. 

En sådan undersökning gjordes i examensarbetet ”Ombyggnad av självdrag till 
FTX-system i flerbostadshus – En jämförelse mellan centralt och enskilt 
system” av Reuterhäll (2009). I rapporten framgår hur valet av FTX-system 
påverkar de befintliga bostadshusen vid en ombyggnad från självdrag. 
Merparten av rapporten beskriver arbetsgången och vilka komponenter som 
förekommer i de olika systemen. Den avslutande delen är en kostnadsanalys 
som framstår som ganska grov då inga specifika kostnader för tidigare 
genomförda projekt framgår, utan baseras på uppskattningar för en fiktiv 
ombyggnad. Ett förslag till fortsatta studier med LCC-analys föreslås därför i 
slutet av rapporten.  

I den intervjubaserade rapporten ”Värmeåtervinningssystem för befintliga 
flerbostadshus” av Whalström (2009)som genomförts på uppdrag av 
Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus (BeBo), 
beskrivs olika tekniker för hur värmeåtervinning ska implementeras i 
bostadshus byggda under 1960- och 70- talet. I rapporten beskrivs 
kunskapsläget och inställningen till de olika systemen hos inblandande aktörer. 
Den består även av sammanställningar av genomförda projekt där olika system 
installerats. Där återfinns bl.a. material från Södergren och Löfstedt (2008). 
Kända för- och nackdelar med olika värmeåtervinningssystem behandlas och 
analyseras. Olika förutsättningar för behovet av systembyte och resultatet av 
systemvalen redovisas. Intrycket från rapporten förstärker behovet av 
värmeåtervinning men visar även på en skepsis från många inom branschen, 
främst då det gäller skötsel och underhåll av lägenhetsaggregat. 

Sammantaget finns det utförliga rapporter med varierande utgångspunkter, 
källor, syften och resultat inom området men med en gemensam nämnare. De 
utgår från en ombyggnad av befintliga flerbostadshus och tar inte hänsyn till 
samtliga kostnader som uppkommer vid val av system. Vår rapport syftar till 
att med så stor noggrannhet som möjligt reda ut vad konsekvenserna och 
kostnaderna blir vid valet av FTX-system vid nyproduktion av flerbostadshus. 
Där kostnaden av underhåll och service redovisas tillsammans med 
energikostnaden i ett längre perspektiv än tidigare rapporter.  
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1.3 Arbetets genomförande 
Två referensprojekt valdes ut som underlag för jämförelsen av de direkta samt 
indirekta kostnader som valet av ventilationssystem leder till. Sedan vägdes 
dessa kostnader samman så att ett jämförbart värde på de olika projekten kunde 
uppnås. 

En enkätundersökning med boende som har ett lägenhetsplacerat aggregat 
gjordes, för att få en bättre bild av hur de tycker att det fungerar rent praktiskt 
att styra och underhålla ett sådant system. 

För att få en rättvis kostnad för systemen gjordes beräkningar med hjälp av en 
LCC-analys, som tar hänsyn till kostnader över en längre tid. Det som togs 
med i analysen var: Projektering, material, montering, produktion, service, ovk, 
filterkostnad och energiförbrukning. 

Kostnaderna från varje del viktades till en typlägenhet som togs fram genom en 
sammanställning av båda referensprojekten. 

Övriga kostnader av intresse var uthyrningsbar area med hänsyn till fläktrum 
och schakt, samt kostnader som belastar bostadsrättsinnehavaren direkt vid val 
av de olika systemen. 

 

1.4 Enkätundersökning 
För att ta reda på vilken inställning som boende i lägenheter med ett enskilt 
aggregat har till systemet, genomfördes en enkätundersökning. Syftet med 
enkäten var att ta reda på hur boende upplevde att underhållet fungerade, samt 
användningen av styrfunktionerna. Då referensprojektet med lägenhetsaggregat 
fortfarande är i produktionsskedet behövdes ett annat referensprojekt för detta 
ändamål. 

Det resulterade i ett bostadsprojekt som NCC uppförde 2005 i Uppsala, med 
enskilt aggregat i lägenheterna. Vid försäljning av de två huskropparna 
bildades tvåbostadsrättsföreningar vidnamn Brf Ringaren och Brf Klockaren. 
Genom muntlig information av ordförande Wendel (2011) i Brf Klockaren 
erhölls information om ventilationssystemet där varje lägenhet har ett FTX-
aggregat med en plattvärmeväxlare (motströmsväxlare) placerad i en 
klädkammare inuti lägenheten. Styrfunktionen utgörs av en kontrollpanel 
placerad på aggregatet med tre regleringsmöjligheter; ”Normal”, ”Min”(som 
används när bostaden inte är i bruk) och ”Max”(för extra forcering). 
Föreningarna köper själva in filter till aggregaten, som sedan byts av 
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serviceföretaget Upplands Boservice. I den andra föreningen hanteras 
filterbytena av ordförande Olof Andersson som bedöms ha de tekniska 
kunskaper som krävs. 

En enkät utformades och delades ut till samtliga boende i föreningarna för att 
senare samlas in för sammanställning och analysering. Enkätens utformning 
och resultat redovisas i Bilaga 1. 
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2. LCC-ANALYS 
Enligt Energimyndigheten (2011) står LCC för ”Life CycleCost” 
(livscykelkostnad) och definieras som den totalkostnad som en viss utrustning 
eller produkt står för under hela dess livslängd. Livslängden räknas från 
investeringen i en produkt tills det att den har tjänat sitt syfte. En LCC 
beräkning tar med hela kostanden, det vill säga, investeringskostnader, drift 
och underhåll och eventuellt restvärde. Vid färdig beräkning av de olika 
delarna framkommer det hur stor del av kostnaden som består av investering, 
drift och underhåll. 

Då en produkt har en lång kalkylperiod det vill säga, hur lång tid produkten är 
avsedd att användas, måste hänsyn tas tillinflation (t.ex. ökade 
energikostnader) och låneränta. Detta innebär att kostnader måste räknas upp 
årligen, och att belopp som är tänkt att betalas senare måste räknas om till ett 
nuvärde, det vill säga, hur mycket ett belopp i framtiden skulle vara värt idag. 
Sambandet mellan låneränta och inflation brukar kallas real kalkylränta vilket 
är definierat som låneräntan minus inflationen. 

Definitionen för LCC är enligt Basiri och Forsling (2006) följande: 

 å ä  (2.1) 

där 
Investering = summa av alla inköpskostnader (projektering, material, 
installation och så vidare.) 
LCCEnergi= summan av alla årliga energikostnader omräknat till nuvärdet 
LCCUnderhåll= summan av alla underhållskostnader omräknat till nuvärdet 
Restvärde= eventuellt värde av produkten vid kalkylperiodens slut 

För att beräkna nuvärdet A0för en kostnad A som betalas efter n år med 
kalkylräntan k används följande formel enligt Energimyndigheten (2011): 

 (2.2) 

För det sammanlagda nuvärdet B0 för årliga kostnader b som betalas under n år 
och med kalkylräntan k beräknas nuvärdet med följande formel enligt Abel och 
Elmroth (2006): 

∙  (2.3) 
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2.1 Investering 
Första delen i LCC-analysen redovisar de kostnader som uppstår direkt vid 
beställningen av ett system, det vill säga, de kostnader som ingår innan 
systemet tas i drift. De investeringskostnader som uppkommer vid centralt 
respektive lägenhetsplacerat aggregat redovisas nedan. 

 

2.1.1 Projektering 
Den första kostnaden som ingår som investering är en projekteringskostnad 
vilket i regel utgörs av ett konsultarvode. I tidigt skede beslutas vilket 
ventilationssystem som ska användas. Det har stor påverkan för hur huset och 
lägenheter ska utformas, och leder till olika förutsättningar under såväl 
byggtiden som bruksstadiet. Beställare kan ha speciella krav vid val av system, 
det vanligaste är priset, men även miljömedvetenhet eller utformning kan 
påverka valet av system.  

När en systemutformning har valts dimensioneras luftflödet enligt ”BBR 
kapitel 6 Hygien, Hälsa och Miljö” Boverket (2008). Där framgår alla 
minimiflöden som ska uppfyllas för varje rum. Tilluft är satt till minst 0,35 l/s 
per m2golvarea. Då ingen vistas i rummet kan dock flödet regleras till 0,10 l/s 
per m2golvarea. Utrymmen som kök och WC har fasta värden på frånluft. De 
två flödena sammanbinds mellan rummen genom s.k. överluft, genom 
dörrspringor eller överluftsdon. Vid injustering anpassas frånluften till ett ca 5-
10% högre flöde än tilluften enligt muntlig information av Steinvall (2011) då 
ett undertryck i bostaden är fördelaktigt ur byggteknisk synpunkt. 

Efter dimensionering av flöde väljs don baserat på eftersträvad kastlängd och 
placering. Det beräknade flödet dimensionerar sedan kanalerna med hänsyn till 
lufthastigheter och tryckfall i kanaler. Så få böjar och avstick prioriteras då 
dessa bidrar till tryckförluster som ökar belastningen på den fläkt som ska driva 
luftflödet. Storlek på kanaler anpassas också till den maximala hastighet som 
luftflödet får ha, vilket annars ger upphov till ljud. 

Används ett aggregat i varje lägenhet ansluts kanalerna direkt till detta, och 
leds sedan ut genom fasaden. Om ett centralt aggregat används måste alla 
kanaler i varje lägenhet dras genom vertikala schakt fram till aggregatets 
placering. När totala flödet och tryckfall har fastställts, väljs ett aggregat som 
har den tillräckliga kapaciteten. Ett vanligt hjälpmedel är att använda 
leverantörers beräkningsprogram för att enkelt välja aggregat. Valt aggregat 
och modell med dimensionerande luftflöde föreskrivs i handlingarna, som kan 
bytas ut mot ett likvärdigtom entreprenör och beställare anser det fördelaktigt. 
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De handlingar som projekteras (t.ex. ritningar och beskrivningar) används 
sedan som underlag av ventilationsentreprenören till att lämna anbud för 
ventilationsentreprenaden. De projekterade handlingarna ska innehålla 
tillräckligt med information för att det ska vara möjligt att göra en kalkyl på 
material och arbete, men även hur det ska utföras. 

 

2.1.2 Material och monteringskostnad 
Den andra kostnaden som hör till investeringskostnad är inköp och montering 
av material. Kostanden här kan variera mellan projekt då upphandling sker 
under olika förutsättningar, där entreprenörer kan ha olika avtal med 
leverantörer, samt vara mer eller mindre benägna att ”vinna” upphandlingen. 
Detta beror på konjunkturen och den aktuella konkurrenssituationen. När ett 
projekteringsunderlag är klart kan ventilationsentreprenören lämna ett pris för 
montagearbetet inklusivematerialkostnaden för kanaler, aggregat och övrig 
utrustning som är specifikt för det aktuella projektet.  

En upphandling sker sedan där olika kriterier värderas som pris, tidsplan, 
bedömning om kompetens och resurser finns för att utföra entreprenaden. Den 
ventilationsfirma som åtagit sig att montera alla kanaler och aggregat i 
huskroppen utför sitt arbete parallellt med andra yrkesgrupper och ska inte ge 
upphov till förseningar i den övriga produktionen. 

 

2.1.3 Produktion 
Den tredje kostnaden som påverkas genom valet av ventilationssystem är 
byggentreprenaden. Material och tidsåtgången för byggentreprenören ökar ju 
fler schakt och inklädnader som behövs. Stor tid på samordning kan behövas 
om systemet utformas alltför komplicerat. Behovet av inklädnader runt kanaler 
och aggregat uppstår om det inte har lösts genom undertak eller inredning som 
skulle ha monterats oavsett ventilationskanalernas läge. Då ett fläktrum 
används är dess läge avgörande. Vid placering i källare måste schakt- och 
markarbeten sannolikt utökas då ytterligare utrymme för fläktrum tillkommer, 
medans vid placering på vind måste fläktrummet utformas med tillräcklig 
värmeisolering och fuktbeständighet. Båda dessa kostnader är något som faller 
under byggentreprenörens åtagande. Placering på vinden är fördelaktigt vid 
intag och utsläpp av ute- och avluft men på bekostnad av det attraktivare 
utrymmet som vinden utgör.  
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2.1.4 Bostadsarea 
Ytan som används till schakt och fläktrum är yta som möjligtvis kan användas 
till bostadsarea. Enligt mäklarstatistik (april 2011) är medelpriset för sålda 
bostadsrätter i Uppsala 26456 kr/m2 vilket givetvis ligger högre när det gäller 
nyproduktion. 

Regler för hur bostadsarean, även kallad boarea (BOA) ska mätas anges i ”SS 
21054:2009” som är en standard utgiven av SIS (2009). Boarea är den area 
som mäklarna anger vid försäljning vilket är till grund för kvadratmeter priset. 
Då schakt för installationer ligger i anslutning till en omslutande vägg ska de 
betraktas som en del av denna enligt Figur 2.1a,där det gröna fältet 
representerar boarean. Detta innebär i praktiken att schakt ytan får beställaren 
eller säljaren inte betalt för vid försäljning. För schakt som ligger i lägenheten 
räknas boarean 0,15 m in i schaktet enligt Figur 2.1b.  

  
Figur 2.1a Schakt i bostad Figur 2.1b Schakt i bostad 

Yta på vind där fläktrum kan placeras, skulle kunna användas till boarea. Enligt 
standarden får man räkna in boarea där takhöjden överstiger 1,90 m samt 0,60 
m ytterligare enligt Figur 2.2. Vid takkupor räknas arean ända ut till fönster så 
länge takhöjden inte understiger 1,90 m enligt Figur 2.3. Även om möjligheten 
finns måste hänsyn tas till vad detaljplanen tillåter. Det är troligt att ett 
maxantal våningar föreskrivs eller att vinden inte får inredas. 

  
Figur 2.2 BOA snedtak Figur 2.3 BOA takkupor 
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2.2 Underhåll 
När systemet är i drift uppstår kostnader som byte av filter, service och 
besiktning av systemet. 

 

2.2.1 Behov av service 
Alla ventilationssystem behöver någon gång i sin livslängd någon form av 
service vilket medför kostnad för inköp av material och arbete. 

Det finns ett behov av service för de motordrivna delarna, och byte av lager 
eller komponenter kan uppstå efter cirka 40000 driftstimmar enligt Oltenäs 
(2011). Vid god service av aggregaten kan livslängden dock bli betydligt 
längre. Komponenter som kanaler, don och aggregathöljen behöver normalt 
inte bytas förrän efter 40 år om inte verksamheten eller systemets 
förutsättningar förändras. 

För centralaggregat har man avtal för service så att den sker regelbundet och av 
en kompetent person. Kontroll av aggregat och flöden görs regelbundet av en 
servicefirma. Där en årlig fast kostnad för både material och arbete som betalas 
av fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Dessa avtal går även att 
upprätta för ett lägenhetsaggregat. 

 

2.2.2 Filter 
Filter i ventilationsaggregaten behöver bytas ungefär 1-2  gånger per år. Detta 
medför en kostnad för inköp av filter. Att filtren rengörs (var sjätte månad) och 
byts kontinuerligt förutsätts vid projektering, vilket kan leda till ett sämre 
inomhusklimat om det inte följs. Ett filter som inte är rengjort släpper igenom 
betydligt mindre flöde, vilket leder till ökade tryckförluster och högre 
elförbrukning då fläktar måste arbeta hårdare. Även ur hygiensynpunkt är det 
viktigt att byta filter då smutsiga filter inte renar luften lika effektivt som rena 
filterenligt faktaboken ”Andnöd- en handbok om luften i våra bostäder” 
utgiven av Svensk Ventilation (2010).  

Då bostadsrättsinnehavaren själv utför filterbytet finns möjlighet att 
prenumerera på filter, de kommer då hem direkt i brevlådan när det är dags att 
byta.  
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2.2.2 OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll 
Ventilationssystemet ska enligt ”Regelsamling för funktionskontroll av 
ventilationssystem, OVK” av Boverket (2009)besiktigas innan det tas i drift. 
Därefter skall återbesiktningar göras med regelbundna intervall. För 
flerbostadshus med FTX-system ska återkommande besiktningar göras med tre 
års intervall. Detta innebär en kostnad som fastighetsägaren måste betala. 
Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationen fungerar och uppfyller 
kraven, samt att ett bra inomhusklimat uppfylls. En godkänd OVK är ett krav 
för att en nyproducerad byggnad ska få tas i bruk, och ingår då som en kostnad 
för beställaren.  

 

2.3 Energi 
När systemet är i drift uppstår dels kostnader för elförbrukning av fläktarna i 
aggregatet men även för uppvärmning av tilluften. Vid låga 
utomhustemperaturer räcker det inte med värmeväxlingen för att få tilluften 
tillräckligt varm för att direkt ledas in i vistelsezonen, där den kan upplevas 
som drag vid för låga temperaturer enligt Wärefors (2009). Den behöver då 
förvärmas genom ett värmebatteri som sitter placerat på tilluftskanalen efter 
värmeväxlingen. Värmebatteri använder fjärrvärme eller el. Tilluften värmas 
sedan ytterligare för att komma upp i rumstemperatur, denna 
uppvärmning(fjärrvärme) sker genom radiatorer i lägenheterna och kan 
regleras av användaren genom termostater. 

I beräkningarna används el och fjärrvärme priser från Vattenfall (2011) 
gällande i Uppsala. Priset för fjärrvärme är 0,55 kr/kWh och priset för el är 
0,90 kr/kWh utan mervärdesskatt (exkl. moms) och fasta avgifter. 

2.3.1 Fläktarnas elförbrukning 
Ett ventilationsaggregats effektförbrukning brukar anges med ett SFP-tal 
(Specific Fan Power) kW/(m3/s). Det räknas fram genom den tillförda 
eleffekten av samtliga fläktar dividerat med det största av frånlufts- eller 
tilluftsflödet. Ett SFP-tal är något som beställare kan ange till projektörer vid 
systemutformning. Enligt ”BBR 9:6” av Boverket (2008) ges råd att SFP-talet 
för FTX-system inte bör överstiga 2,0 kW/(m3/s). 
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För beräkning av fläkt energin som aggregatet förbrukar används följande 
formel: 

∙ ∙  (2.4) 

där 
SFP = specifik fan power (kW/(m3/s)) 
V = volymflödet (m3/s) 
h = drifttimmar (h) 

 

2.3.2 Värmebehov 
Den stora fördelen med FTX-system oavsett storlek eller placering är 
funktionen av värmeåtervinning som erhålls. Den mängd värme som återvinns 
anges som ett nyckeltal s.k. temperaturverkningsgrad, den redovisas av 
tillverkaren av aggregatet. Talet är en procentsats som räknas ut genom 
följande formel enligt Abel och Elmroth (2006): 

å

å
 (2.5) 

där 
tfrån =frånluftstemperatur (°C) 
tute= utomhustemperatur (°C) 
tå = återvunnen temperatur (°C) 

Formeln kan även skrivas om för att få den återvunna temperaturen efter 
värmeväxlingen 

å å  (2.6) 

För beräkning av värmeförluster genom ventilation används följande formel 

∙ ∙ ∙ ∆ ∙ 1 ∙ 	 2.7 	

där 
V = volymflödet (m3/s) 
ρ = densitet för luft = 1,2 kg/m3 
Cp = värmekapaciteten för luft = 1000 J/(kg°C) 
Δt = temperaturskillnaden (°C) 
ηt= temperaturvekningsgraden (%) 
h = tid (h) 
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Då balans temperaturen för byggnaderna inte är samma då den är beroende av 
klimatskalet, har en uppvärmningsperiod mellan september och maj antagits 
för energiberäkningarna, vilket motsvarar 6570 timmar. Under den perioden 
har Uppsala (station 9752) enligt klimatdata från SMHI (2011) en 
medeltemperatur på 2,28°C som baserar sig på ”normalvärden för temperatur 
för 1961-1990” som är den gällande mätningen.  

Tilluften efter värmeväxlingen värms till 17°C av värmebatteriet då det 
rekommenderas av lägenhetsaggregatets tillverkare och är fabriksinställningen 
vid driftstagandet. Inomhustemperaturen har valts till 20°C då det är 
minimikrav enligt BBR (Boverket 2008).  

För att beräkna förlusterna utan återvinning sätts verkningsgraden η i ekvation 
2.7 till 0 då det motsvarar ett system utan värmeväxling. 

Förluster genom ofrivillig ventilation (luftläckage) är något som inte behandlas 
i denna rapport eftersom det varierar från byggnad till byggnad. Men med ett 
FTX-system är det bra om huset är tätt så all värmeväxling sker genom 
ventilationen. 

Förluster genom transmission (ledning) är heller inget som tas upp i denna 
rapport, eftersom även det är något som är byggnadsspecifikt och inte har med 
ventilationssystemet att göra. 

 

2.4 Restvärde 
Om aggregatet bedöms ha ett värde efter kalkylperiodens slutreduceras 
totalkostnaden med det värdet. 
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3. REFERENSPROJEKT 

3.1 ReferensprojektKv.Örtedalen - Centraltsystem 

 
Figur 3.1a Fasad mot korsning Figur 3.1b Fasad mot innergård 

Örtedalen är ett flerbostadshus med 36 lägenheter beläget i korsningen 
Skolgatan och Kungsgatan i Uppsala. Byggnadens utformning illustreras enligt 
Figur 3.1a och Figur 3.1b. Huset består av fem våningar med översta våningen 
indragen för att ge plats åt terrasser. Storleken på lägenheterna varierar mellan 
37-141 m2 och är fördelade på 1-5 r.o.k. I markplan finns plats för två butiker 
och källaren har plats för 33 stycken parkeringar samt förråd och 
grovtvättstuga. Det finns fyra trapphus med hiss ned till källarplan samt 
lägenheterna på sjätte våningen. I skrivande stund (Maj 2011) är ett tiotal av 
lägenheterna ute för försäljning, resterande är sålda eller bokade i den blivande 
bostadsrättsföreningen. Inflyttningen är beräknad till sommaren 2012. 

Örtedalen är ett partnering projekt mellan Bjerking, NCC Housing, och NCC 
Construction. Bjerking står för projekteringen inom alla områden i samtliga 
skeden, NCC Housing är beställare och NCC Construction är 
byggentreprenören. Projektet är nu i produktionsskedet och 
ventilationsentreprenaden är under upphandling. 

 

3.1.1 Ventilationssystemet 
Enligt den tekniska beskrivningen och ritningar framgår att Örtedalen är indelat 
i fyra ventilationssystem. 

Lägenheterna förses med till- och frånluft genom don placerade i taket. Till och 
frånluftskanalerna är ingjutna i bjälklagen. Kanalerna samlas sedan i 
samlingslådor på vinden genom separata schakt för tilluft, frånluft och 
imkanaler från spiskåporna. Ventilationsaggregatet är FläktWoodseQ storlek 
023, som är placerat i ett fläktrum på vinden enligt Figur 3.2. Aggregatet är 
utrustat med filter, fläktar, roterande (regenerativ) värmeväxlare, värmebatteri 
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och plats för kolfilter. Av- och utelufts intag sker via en kombihuv på taket 
enligt Figur 3.3. 

 

 

Figur 3.2 Planritning av fläktrum 

 

Figur 3.3 Sektionsritning av fläktrum 

Trapphusen ventileras genom samma system som lägenheterna, där 
källarplanet har ett tilluftsdon. Frånluftsdonet är placerat i hisstoppen vilket 
säkerställer ett kontrollerat luftflöde i hela trapphuset, som också blir 
värmeväxlat. 
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Frånluften från spiskåporna leds genom imkanaler till en separat takfläkt 
ovanför fläktrummet som betecknas FF01 i Figur 3.4. Här sker således ingen 
värmeväxling. Fläkten för spiskåporna används även vid evakuering av 
brandgaser från lägenheterna. Då sker en förbikoppling av frånluften innan den 
når aggregatet genom spjäll. Garaget förses med från- och tilluftsventilation 
där ventilationsaggregatet är placerat i ett fläktrum i källaren. Uteluftsdon är 
placerat på fasad mot innergård och avluftsdon är placerat på fasad mot 
Skolgatan. Styrning sker genom CO/CO2-styrning. Lokalerna för 
affärsverksamhet förses med egna ventilationsaggregatet på entrévåningen. 
Detta pga. det höga luftflödet som verksamheten kräver . 

Varje lägenhet är sin egen brandcell. Tilluftskanalerna måste därför skyddas 
med backströmmingsspjäll för att brandgas inte ska kunna spridas till 
angränsade utrymmen. De är placerade i samlingskåporna på vinden. 

 

3.2 ReferensprojektKv. Alfhem -Lägenhetssystem 

 
Figur 3.4a Fasad mot korsning Figur 3.4b Fasad mot innergård 

Alfhem är ett flerbostadshus med 30 lägenheter beläget i korsningen Salagatan 
och S:t Persgatan i Uppsala som illustreras av Figur 3.4a. Huset består av sex 
våningar med lägenheter med 2-4 r.o.k. i storlekarna 49-150 m2. 
Upplåtelseformen för fastigheten är bostadsrätter. Snittpriset vid försäljning 
uppgick till37994 kr/m2 enligt muntlig information av Widenbring (2011). I 
markplan finns utöver lägenheter plats för tre butiker, miljöstation och en 
föreningslokal. Källarplanet rymmer 31 parkeringsplatser, grovtvättstuga och 
förråd. Huset är uppdelat i tre stycken trapphus med hiss ner till källare. 
Innergården är avskild med staket för de boende vilket illustreras av Figur 3.4b. 
Inflyttning kommer att ske under hösten 2011. 

NCC Boende är beställare och NCC Construction är totalentreprenör. NCC 
Construction har handlat upp ventilationssystemet på totalentreprenad av 
NVS/LP Ventiserv. De har i sin tur handlat upp Bjerking som konsult för 
projektering i bygghandlingsskede då systemutformningen redan var beslutad 
och löst. 
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3.2.1 Ventilationssystemet 
Det fanns två huvudsakliga anledningar till att NCC Boende valde 
lägenhetsaggregat i projektet Alfhem, trots att tidigare kalkyler av Eriksson, A 
(2011) visat att ett centralsystem skulle leda till en lägre investeringskostnad. 
Enligt Widenbring (2011) var målsättningen att minska energiförbrukningen 
för de boende genom den styrmöjlighet som uppstår, något som analyseras 
senare i rapporten. Den andra anledningen var det minskade behovet av schakt 
i lägenheterna, vilket gjort att boytan kunnat utnyttjas mer effektivt. 

Enligt ritningar och materialförteckning framgår att Alfhems 
ventilationssystem är uppdelat på fem olika system. Lägenheterna har sitt eget 
FTX-aggregat av typen Swegon – ILTO R80, som är placerat i badrummet 
ovanför tvättmaskinen vilket framgår av Figur 3.5 och 3.6.Aggregatets 
principiella uppbyggnad och funktion illustreras i Figur 3.7. En styrenhet 
placerad i hallen ger den boende möjligheten att själv reglera luftflödet. 
Aggregatet är anslutet genom en 230 V stickpropp. Av- och uteluft tas in 
genom ytterväggsgaller placerat i fasaden enligt Figur 3.8. 

  
Figur 3.5 Sektion Figur 3.6 Foto av aggregat på plats 
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Figur 3.7 Skiss av aggregatet Figur 3.8 Foto av fasadgaller 

Tilluften förses med tilluftsdon i sov och vardagsrum, frånluften tas genom 
kontrollventiler i kök och badrum. 

Spisfläkten i varje lägenhet är kopplad till en egen imkanal, som leds till en 
gemensam avluftshuv på taket. Trapphusen betjänas av ett S-systemdär 
uteluften tas in vid ett uteluftsintag på entrédörren och frånluften leds ut genom 
en avluftshuv på taket ovanför hisstoppen. Detta luftflöde blir då inte 
värmeväxlat och leder till lägre luftomsättning under sommarmånaderna. 
Garaget betjänas av ett eget FTX-system som är placerat i ett av fläktrummen i 
källaren. Aggregatet är i konstant drift. Lokalerna i markplan betjänas av ett 
FTX-aggregat som också är placerat i källaren, dock i anslutning till lokalerna. 
Drift sker efter behov genom tidsstyrning. Garaget och lokalernas aggregat är i 
storleksordningen likt det centrala aggregatet och monteras ihop på plats i 
fläktrummen. Några förråd och cykelrum betjänas av ett FTX-aggregat av 
samma modell som lägenheterna. Drift kan bestämmas genom kontrollpanelen. 
Övriga förråd och grovtvättstuga i källarplan betjänas av ytterligare ett separat 
aggregat som är placerat i ett litet fläktrum centralt i källaren, av en något 
större modell än de i lägenheterna. 

Varje lägenhet och utrymme är utformat som en egen brandcell, därför behöver 
inga brandskyddsåtgärder göras med ventilationen, då dessa utrymmen 
ventileras av separata system i varje brandcell.  
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4. JÄMFÖRELSE AV PROJEKTEN 

4.1 Referenslägenheten 
Med indata från referensprojekten togs en standardiserad lägenhet fram. Boarea 
(BOA), rum, wc och luftomsättning sammanställdes enligt Bilaga 2. 
Medelvärde av indata sammanställas till en ”typlägenhet”. Denna typlägenhet 
används som referens för att jämföra de olika ventilationssystemens kostnader 
med samma villkor. 

Sammanställningen resulterade i en lägenhet på 95 m2 med tre r.o.k. och två 
badrum. Luftflödet valdes till 40 l/s på till- och frånluften. Antalet tilluftsdon 
valdes till tre, ett placerat i varje rum. Antalet frånluftsdon valdes till tre, ett i 
varje badrum och kök. 

 

4.2 Avgränsningar i jämförelsen 
I denna rapport har endast kostnader för lägenheternas ventilation tagits med. 
Övrig ventilation som spiskåpor/fläkt, trapphus, källare, garage och lokaler har 
inte behandlats. Detta för att göra lägenheterna jämförbara, då det annars skulle 
ge en missvisande bild av själva kostnaden för en lägenhet. 

För ventilationen från spisarna har två olika lösningar använts i 
referensprojekten. I det ena fallet med centralaggregat finns en spiskåpa med 
tillhörande imkanal som tillsammans med angränsade lägenheters imkanaler 
leds genom ett schakt, för att sedan anslutas till en samlingslåda på vinden för 
vidare gemensam kanaldragning till en frånluftsfläkt. I det andra fallet med 
lägenhetsaggregat finns en separat fläkt kopplad tillimkanalen i varje lägenhet, 
som leds via schakt till en gemensam avluftshuv på taket. Båda dessa lösningar 
är applicerbara på båda projekten och för att få en rättvis kostnad av vilket 
system som ska premieras har spisventilationen tagits ur beräkningarna. 

Trapphusventilationen är i fallet med centralsystem integrerad med tilluft i 
källaren och frånluft i toppen av hisschaktet. I projektet med lägenhetsaggregat 
är trapphusventilationen löst genom självdrag, med uteluftsintag i entrédörren. 
Eftersom lösningen med självdrag är applicerbar på båda projekten, gjordes en 
förenkling i beräkningen där trapphusventilationen togs bort då den inte är 
speciellt kostsam. 

Förråden i källaren är i fallet med ett centraltaggregat löst genom påkoppling 
med samma system som till lägenheterna. Där har genomgång genom flera 
brandceller skett vilket har medfört stora kostnader i brandcellsskydd. I fallet 
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med ett lägenhetsaggregat har ventilationen i förråden lösts genom ett aggregat 
som betjänar varje enskild brandcell. Detta är en enklare och billigare lösning 
som skulle kunna passa båda projekten. Men för att få en rättvis bild har vi inte 
räknat med denna lösning. 

I garage och lokaler är systemen lika, men då garage och lokaler inte är något 
som egentligen behövs vid nybyggnad av flerbostadshus togs det ur 
beräkningarna. 

 

4.3 Centralsystemet 
Tillkommande kostnader utöver det som uppstår i varje lägenhet är till exempel 
don och kanaler är vertikala schakt för till- och frånluft. När kanalerna kommer 
upp till vinden måste tilluften brandskyddas genom ett backströmningsspjäll. 
Därefter samlas kanalerna i en samlingslåda för varje schakt. Efter 
samlingslådan sitter det en ljuddämpare innan anslutningen till en större kanal 
sker. Därefter går kanalerna till det centrala fläktrummet som också måste 
byggas med takgenomföring för avluft och uteluft. Samtliga kanaldragningar 
på vinden måste även isoleras. Alla kostnader för de gemensamma kanalerna 
och montagearbete för det centrala systemet delas upp per lägenhet. 

En principiell utformning av det centrala systemet framgår enligt Figur 4.1 

Kostnader att bygga fläktrummet på vinden är något som tillkommer i det 
centrala systemet. Övriga installationer som vatten, avlopp, el och styr måste 
installeras i detta utrymme. Dessa kostnader tas med i kalkylen i Bilaga B3 och 
delas även de upp per lägenhet. 
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Figur 4.1 Flödesschema för ventilationen i Örtedalen 

 

4.4 Lägenhetssystemet 
Tillkommande kostnader i lägenhetssystemet är aggregatet, ljuddämpning, 
isolering av kanaler och galler i fasad för uteluft och avluft. Det tillkommer 
också kostnader för inklädning av kanaler som inte kan dras i bjälklaget, Alla 
dessa kostnader tas med i kalkylen i Bilaga 4 och räknas per lägenhet. Tanken 
med systemet är att förenkla kanaldragningen och minimera schakt ytor vilket 
visas i Figur 4.2 där endast schakt för imkanaler från spisfläkten förekommer. 
Här kan även de tillkommande komponenterna ovanför aggregatet från Figur 
3.7 ses markerat i Figur 4.2. 
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Figur 4.2 Planritning för ventilationen i Alfhem 
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5. RESULTAT MED CENTRALSYSTEMET 

5.1 Investering 
Den totala investeringskostnaden för det centralt placerade aggregatet blir 
38388 kr per lägenhet. Här utgör montagearbetet på vindsvåningen merparten 
av kostnaden, men det leder i sin tur till lägre samordningskostnader för 
byggentreprenaden. En uppdelning av kostnaderna syns enligt Figur 5.1. 

 

Figur 5.1 Investeringskostnad 

 

5.1.1 Projektering 
För projektering i bygghandlingsskede uppgick samtliga kostnader enligt 
Hemström (2011) till 200 tusen kronor. I denna summa ingår bostädernas 
ventilationslösningar som kanaler, schakt och brandskydd samt vinden. Delat 
per lägenhet blir kostnaden för projektering följande: 

200000
36

5556	  

 

5.1.2 Material 
Materialet består till stora delar av kanaler i varierande dimensioner samt 
kompletterande utrustning för brandsäkerhet. Det är viktigt att poängtera att 
kostnaderna tar hänsyn till de komponenter som är nödvändiga för att detta 
system ska fungera under så likartade förutsättningar som det 
lägenhetsplacerade aggregatet. En annan stor kostnad som är inräknad under 
material är behovet av kanalisolering som uppstår när fläktrummet placeras på 
en kallvind. I kalkylen så ingår isoleringen som en separatunderentreprenad då 
det inte gick att få fram en särskild kostnad för denna. 



Examensarbete: LCC-ANALYS AV FTX-SYSTEM 

26 

Kostnaden för allt material som krävs för att fördela luftflödet från aggregatet 
på vinden till alla lägenheter blev enligt Bilaga 3.1 per lägenhet 16255 kr. 

 

5.1.3 Montage 
Den post som tillkommer vid centralt aggregat är tidsåtgången för montage av 
allt material på vindsvåningen som sedan delas med antalet lägenheter. Här kan 
kostnaden minska betydligt om antalet våningar ökar i förhållande till 
lägenhetsantalet, då merparten av montagetiden är relaterad till arbetet på 
vinden som inte utökas nämnvärt om fler lägenheter ansluts via schakten. I 
jämförelsen av referensprojekten är de väldigt lika och kostnaden blir således 
representativ av denna jämförelse. 

Kostnaden för montage per lägenhet uppgick enligt Bilaga 3.1 till 8679 kr. 

 

5.1.4 Produktion 
Ett komplett fläktrum med väggar som har klimatskalets egenskaper vad gäller 
isolering tillkommer på vinden. Likaså en gångbrygga för erforderlig 
framkomlighet till kanaler blir en tillkommande kostnad. Ett stort antal schakt 
för vertikala kanaler (stigare) med brandklassningskrav måste byggas i 
lägenheterna.  

Enligt produktionskalkylen i Bilaga 3.2 blev den totala produktionskostnaden 
per lägenhet 7849 kr. 

 

5.1.5 Bostadsarea 
Då ett centralsystem används behövs schakt för till- och frånluft för 
ventilationen. Dessa schakt är en förutsättning för ett centraltsystem ska 
fungera. Enligt mätningar på planritning tillkommer en schaktarea som 
motsvarar 0,5 % av bostadsarean i varje lägenhet.  

Detta leder inte till en eventuell inkomst eller kostnad utan behandlas i kap 
6.1.5 som en möjlig intäktsökning när lägenhetssystem väljs.  
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5.2 Underhåll 
Enligt muntlig information av Persson (2011) så ska allt underhåll och skötsel 
utföras av en kompetent person. Regelbunden kontroll av aggregatets funktion 
är nödvändig då alla i fastigheten påverkas om driftstörningar skulle uppstå.  

5.2.1 Service 
Det är vanligt med serviceavtal mellan bostadsrättsföreningar och 
servicefirmor. De har då tillgång till fläktrum och kan kontrollera systemet 
obehindrat. Kontroll sker regelbundet och vid eventuella brister sker 
reparationer om möjligt på plats. Om servicearbetet utförs regelbundet ökar 
livslängden för rörliga delar och minskar risken för kostsamma reparationer 
enligt Persson (2011).  

Enligt Hagel (2011) på YIT Sverige AB så uppskattar han att ett serviceavtal 
för ett centralaggregat kostar 17000 kr/år. I detta avtal ingår två servicebesök 
inkl. filterbyten. Då filterkostnaden är intressant har den tagits ur beräkningen 
för service och ingår som en egen post kallad filter. Filtret kostar 5100 kr och 
den totala kostnaden för service per lägenhet blir då: 

17000 5100
36

331	 /å  

Efter ca 8 år måste lager i fläktmotorer bytas även om erforderlig service har 
gjorts på aggregatet. Det leder till en ökad servicekostnad på 82 kr per lägenhet 
det året som denna extra service uppstår. Om underhållet av aggregatet blir 
eftersatt kommer denna kostnad att återkomma mer frekvent då 
fläktmotorernas livslängd är beroende av kontinuerligt underhåll.    

 

5.2.2 Filter 
Enligt uppgifter från Ceder (2011) kostar filtren 5100 kr för aggregatet. Filter 
byts en gång per år och den årliga kostnaden per lägenhet blir då: 

5100
36

142 /å  

 

5.2.3 OVK 
Enligt muntliga uppgifter av Strömer (2011) kostar en OVK för ett 
centralaggregat 800 kr och görs var tredje år. 
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5.3 Energi 

5.3.1 Fläktarnas elförbrukning 
Enligt ”aggregatspecifikationen” i Bilaga 5 har aggregatet ett SFP tal på 1,51 
kW / (m3/s) vid det dimensionerade luftflödet 1,440 m3/s. Räknat på att 
systemet är i drift 8760 h och delat med antal lägenheter blir 
energiförbrukningen per lägenhet enligt ekvation 2.4: 

1,44 ∙ 1,51 ∙ 8760
36

529	 /å  

 

5.3.2 Värmebehov 
Enligt ”aggregatspecifikationen” i Bilaga 5 så har aggregatet en 
temperaturverkningsgrad η= 85 % vilket innebär att insättning i ekvation 2.7 
med luftflöden, temperaturer och timmar som tidigare angetts, ges följande 
resultat: 

1,44 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 20 2,28 ∙ 1 0,85 ∙ 6570
36

838	 /å  

 

5.3.3 Total årlig energikostnad för centralaggregat 
De årliga energikostnaderna per lägenhet blir med nulägets energipris från 
Vattenfall (2011): 

Kostnad fläkt elenergi: 	0,90	 ∙ 529	 476	 /å  

Kostnad fjärrvärme: 0,55	 ∙ 838	 461	 /år 

Total energikostnad/år: 476 461 	 /å  
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6.  RESULTAT  MED LÄGENHETSSYSTEMET 

6.1 Investering 
Investeringskostanden uppgick till 40346 kr per lägenhet. Där utgör materialet 
merparten av kostnaden, i gengäld blir montaget mindre tidskrävande och leder 
till en kortare ventilationsentreprenad. 

 

Figur 6.1 Investeringskostnad 

 

6.1.1 Projektering 
För projektering i bygghandlingsskede uppgick enligt Hemström (2011) 
samtliga kostnader till 130 tusen kronor, där projektering av lägenheternas 
kanaler, aggregatets placering och efterföljande lufthantering ingick. Delat per 
lägenhet blir kostnaden för projektering: 

130000
30

4333	  

 

6.1.2 Material 
Materialåtgången är sparsam och väldigt simpel i sitt utförande, där merparten 
av utgiften består av lägenhetsaggregatet. Den grundar sig på kalkylunderlaget 
som NVS/LP Ventiserv använde för den totala entreprenadsumman för projekt 
Alfhem. Här har endast det material som varit intressant för själva 
lägenheternas ventilationssystem används. En noggrann genomgång och 
tolkning av olika data och priser har lett fram till den lägenhetsanpassade 
kalkyl som återfinns som Bilaga 4.1. De olika priserna för materialet motsvarar 
vad en beställare eller huvudentreprenör skulle få betala, i samband med att 
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montagearbetet handlas upp i samma entreprenad. NVS/LP Ventiserv har olika 
avtal med leverantörer av material som kanaler, aggregat och kanalisolering.  

Enligt ventilationskalken i Bilaga 4.1 blev den totala materialkostnaden per 
lägenheten 23447 kr. 

 

6.1.3 Montage 
Här är kanaldragning i bjälklag den post som tar flest timmar i anspråk. Den tid 
som kan anses tillkomma jämte centralsystemet är montage av ljuddämpare i 
varje lägenhet, utöver själva aggregatmontaget.  

Kostnaden för montage per lägenhet uppgick enligt Bilaga 4.1 till 6701 kr. 

 

6.1.4 Produktion 
Lägenhetsaggregatets placering är av stor betydelse för byggentreprenaden. I 
detta fall har några av konsekvenserna blivit att lättväggar behövt förstärkas 
samt att kostsamma om etableringar för arbetsgrupper som utför arbetsmoment 
i badrummet uppstått. Ökad tidsåtgång för arbetsledning och lösningar på plats 
(LPP) har blivit en följd av att systemet inte varit ett etablerat arbetsmoment i 
byggprocessen. Valet av fasadmaterial har i detta fall lett till ökade kostnader 
då håltagningsarbetet för ventilationsgallren blivit omfattande. 

Enligt produktionskalkylen i Bilaga 4.2 blev den totala produktionskostnaden 
per lägenhet 5865 kr. 

 

6.1.5 Bostadsarea 
Enligt mätningar på planritning för centralsystem så tillkommer en 
genomsnittlig schaktyta för ventilation på 0,5 % av boarean (exkl. imkanaler). 
Då lägenhetssystem används i referenslägenheten på 95 m2kan omkring en halv 
kvadratmeter schakt säljas som boarea. Den genomsnittliga 
kvadratmeterintäkten för referenslägenheten med Alfhems försäljningspris var 
37994 kr. Som följd av de schakt som uteblir vid valet av lägenhetssystem kan 
alltså en intäkt tillgodoräknas beställaren enligt följande: 

0,5 ∙ 37994 18997	  

Det kapital som inkommer genom försäljning ska täcka den 
investeringskostnad som beställaren gör och kan då genom denna ökade intäkt 
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anses minska investeringen med samma summa. Denna intäkt tas inte med i 
LCC-analysen då den ger en missvisande bild av investeringskostanden. Detta 
är något som behandlas senare i Kapitel 8.  

Dock blir kanaldragningen i badrummet väldigt omfattande och leder till en 
inklädnad som blir väldigt skrymmande, något som kan inverka avskräckande 
på potentiella köpare. 

6.2 Underhåll 

6.2.1 Service 
Enligt uppgifter ifrån Hagel (2011) på YIT Sverige AB uppskattar han 
kostnaden för service till två timmars arbete per år och lägenhet. I denna 
kostnad ingår rengöring och kontroll av aggregat samt filterbyte men exkl. 
filter. Räknat på en timkostnad på 495 kr/h blir den årliga kostnaden för 
service: 

2 ∙ 495 990	 /å  

En beräknad livslängd på fläktmotorer är 40000 driftstimmar enligt Oltnäs 
(2011), men om servicearbeten har genomförts och lager har rengjorts noggrant 
kan driftstiden bli avsevärt mycket längre. Det kommer dock behövas byte av 
fläktmotor vart 7:e år med den beräknade belastning som Alfhems aggregat 
utsätts för. Det leder då till en ökad servicekostnad på 565 kr det år som lagren 
eller fläkten måste bytas.    

 

6.2.2 Filterbyte 
Enligt uppgifter från Stark (2011) kostar en omgång filter 270 kr och byts en 
gång per år. Total årlig kostnad för filtren blir då 270 kr per lägenhet. 

 

6.2.3 OVK 
Enligt muntlig information från Strömer (2011) så baserar han omfattningen av 
ventilationskontrollen på om filterbyte och service är utfört av ett auktoriserat 
serviceföretag eller av den boende. Då ett serviceföretag har utfört filterbytena 
räcker det med att kontrollera några lägenheter då flödeskontroller och 
protokoll finns som underlag för besiktningsmannen. Om däremot 
lägenhetsinnehavaren själv byter filter gäller inte dessa protokoll och en 
kontroll av samtliga aggregat och lägenheter blir oundviklig. 
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Priset för en kontroll uppgår till 1000 kr per aggregat och lägenhet. Kontrollen 
görs vart tredje år. 

 

6.3 Energi 

6.3.1 Fläktarnas elförbrukning 
Aggregatet har ett SFP tal på 1,8 kW/(m3/s) vid det dimensionerande luftflödet 
40 l/s (0,04 m3/s). Räknat med att systemet är i drift året runt (8760 h) blir den 
totala elförbrukningen enligt ekvation 2.4: 

0,04 ∙ 1,8 ∙ 8760 631	 /å  

 

Alternativ drift 

Om möjligheten att sänka flödet till 0,10 (l/s)/m2då ingen vistas i lägenheten 
utnyttjas, kan elenergi sparas. Uträkningen baseras på att det lägre flödet kan 
användas 40 timmar i veckan. Referenslägenhetens storlek är satt till 95 m2 
vilket ger ett dimensionerande minsta flöde enligt följande uträkning:   

0,10 ∙ 95 9,5	 /  

Medelflödet under en vecka (168 timmar) blir således: 

9,5 ∙ 40 40 ∙ 128
168

32,7 ⁄ 0,0327	 /  

Detta innebär att den anpassade lägenhetens elförbrukning för fläktarna enligt 
ekvation 2.4 blir: 

0,0327 ∙ 1,8 ∙ 8760 516	 /å  

 

6.3.2  Värmebehov 
Räknat med referenslägenhetens ursprungliga luftflöde på 40 l/s (0,04 m3/s) 
och med tillverkarens uppgifter på aggregatets verkningsgrad av 80 %, blir den 
totala värmeförlusten till följd av ventilationen enligt ekvation 2.7: 

0,04 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 20 2,28 ∙ 1 0,80 ∙ 6570 1118	 /å  
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Då eftervärmning sker med ett elektriskt värmebatteri när värmeväxlingen inte 
uppnår en tillufttemperatur på 17°C, måste hänsyn tas till hur stor del av 
energin som består av el. Genom beräkning med medel utomhus temperaturen 
( ) för Uppsala under uppvärmningsperioden fås medel återvunna 
temperaturen	 å  fram enligt ekvation 2.6: 

å å 2,28 0,8 20 2,28 16,46°  

Den energi som krävs för att värma medel återvunna temperaturen	 å till 17°C 
beräknas med ekvation 2.7 men utan inverkan av den redan genomförda 
värmeväxlingen. Faktorn temperaturverkningsgrad η blir därför lika med noll i 
ekvationen enligt följande; 

0,04 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 17 16,46 ∙ 1 0 ∙ 6570 170	 /å  

Totalt blir energibehovet från radiatorerna (fjärrvärme): 

1118 170 948	 ä /å  

 

Alternativ drift 

När det behovsanpassade flödet tillämpas blir den totala energiförbrukning 
lägre. Här används ekvation 2.7 igen fast med det tidigare framräknade minsta 
flödet för referenslägenheten på 0,0327	 / . 

0,0327 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 20 2,28 ∙ 1 0,80 ∙ 6570 914	 /å  

Varav andelen elförbrukning efter värmeväxling med 	 å insatt i ekvation 2.7 
blir: 

0,0327 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 17 16,46 ∙ 1 0 ∙ 6570 139	 /å  

Energibehovet från radiatorerna (fjärrvärme) blir då: 

914 137 777	 ä /å  

 

6.3.3  Total årlig energikostnad för lägenhetsaggregat 
De årliga energikostnaderna med energipriser från Vattenfall (2011) blir: 

Kostnad fläktelenergi: 	0,90 ∙ 631 568	 /å  

Kostnad elvärme: 	0,90 ∙ 170 153	 /å  



Examensarbete: LCC-ANALYS AV FTX-SYSTEM 

34 

Kostnad fjärrvärme: 0,55 ∙ 948 521	 /år 

Total energikostnad/år: 568 153 521 	 /å  

 

Alternativ drift 

Kostnad fläktelenergi: 	0,90 ∙ 516 464	 /å  

Kostnad elenergi: 0,90 ∙ 139 125	 /å  

Kostnad fjärrvärme: 	0,55 ∙ 777 427	 /å  

Total energikostnad/år: 464 125 427 	 /å  
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7. RESULTAT AV LCC-ANALYS 
En kalkylperiod på 20 år har valts efter information av Oltnäs (2011). 
Nordmark (2011) tyckte även han att kalkylperioden verkade rimlig. Han 
rekommenderade oss att använde kalkylräntan 5 % i våra beräkningar. 

Resultatet från beräkningen visas enligt Tabell 7.1 och en jämförelse av 
resultaten syns enligt Figur 7.1 

Samtliga kostnader är beräknade utan mervärdesskatt (exkl. moms). 

Tabell 7.1 Resultat LCC 

LCC-Analys 
Förutsättningar       
Kalkylränta  5   %
Kalkylperiod  20  år

Elpris  0,90  kr/kWh

Fjärrvärmepris  0,55  kr/kWh

   Centralt  Lägenhet

Investering       
Projektering  5 556 kr   4 333 kr 

Material  16 255 kr   23 447 kr 

Montage  8 679 kr    6 701 kr 

Produktion  7 849 kr    5 865 kr 

Underhåll      

Service  4112 kr   13 024 kr 

Filterbyte  1770 kr    3 365 kr 

OVK  82 kr   865 kr 

Energi      

El till fläktar   5 933 kr   7 077 kr 

Uppvärmning el  0 kr  1 907 kr

Upv. fjärrvärme  5 744 kr   6498 kr 

       

TOTALT:   56 079 kr   73082 kr 

        
 Figur 7.1 Jämförelse av LCC 
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7.1 Investering 
Investeringen förändras inte under kalkylperioden utan förblir densamma som 
resultatet i Kap 5.1 och Kap 6.1. Ett diagram av investeringskostnaden kan ses 
enligt Figur 7.2.  

 
Figur 7.2 Investeringskostnad 

 

7.2 Underhåll 
Kostnaden för underhåll kan ses enligt Figur 7.3  

 
Figur 7.3 Underhållskostnad 
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Kostnaden för underhåll har sammanställts genom beräkningar av resultatet i 
Kap 5.2 och Kap 6.2. Den årliga kostnaden för filter har beräknats genom 
ekvation 2.3 för att få fram totala nuvärdet under kalkylperioden vilket 
redovisas enligt Tabell 7.2. 

Tabell 7.2 Filterkostnad 

FILTER 

Centralt  Lägenhet

Årlig kostnad  142 kr   270 kr 

Tot.Nuvärde  1770 kr  3 365 kr

 

För beräkning av service och OVK där kostnader sker under år n används 
ekvation 2.2  för att beräkna kostnaderna som ett nuvärde till investerings året. 
Resultatet av beräkningen syns enligt Tabell 7.3 för service och enligt Tabell 
7.4 för OVK.  

Tabell 7.3 Servicekostnad Tabell 7.4 OVK-kostnad 

OVK

År Centralt Lägenhet 

1

2

3 22 kr 233 kr 
4

5

6 22 kr 233 kr 
7

8

9 22 kr 233 kr 
10

11

12 22 kr 233 kr 
13

14

15 22 kr 233 kr 
16

17

18 22 kr 233 kr 
19

20

Tot.Nuvärde 82 kr 836 kr 

SERVICE 
År  Centralt  Lägenhet

1  331 kr  990 kr

2  331 kr  990 kr

3  331 kr  990 kr

4  331 kr  990 kr

5  331 kr  990 kr

6  331 kr  990 kr

7  331 kr  1555 kr

8  412 kr  990 kr

9  331 kr  990 kr

10  331 kr  990 kr

11  331 kr  990 kr

12  331 kr  990 kr

13  331 kr  990 kr

14  331 kr  1555 kr

15  331 kr  990 kr

16  412 kr  990 kr

17  331 kr  990 kr

18  331 kr  990 kr

19  331 kr  990 kr

20  331 kr  990 kr

Tot. Nuvärde  4 212 kr  13 024 kr
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7.3 Energi 
Sammanställningen av kostnaderna för energi under kalkylperioden kan ses 
enligt Figur 7.4 där resultatet för de årliga kostnaderna för energi enligt Kap 
5.3 och Kap 6.3 har beräknats under kalkylperioden. Den alternativa driften för 
lägenheten är med som en jämförelse av resultaten. 

 
Figur 7.4 Energikostnad 

El till fläktar och uppvärmning har beräknats med ekvation 2.3 och 
kostnaderna redovisas enligt Tabell 7.5 och Tabell 7.6. 

Tabell 7.5 El till fläktar 

EL TILL FLÄKTAR
 Centralt  Lägenhet Alternativ drift

kWh  529  631 516

Elpris (kr/kWh) 0,90  0,90 0,90

Årligkostnad  476 kr  568 kr 464 kr

Tot. Nuvärde 5 933 kr  7 077 kr 5787 kr
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Tabell 7.6 Uppvärmningskostnad 

UPPVÄRMNINGSKOSTNAD 
 Centralt Lägenhet Alternativ drift

kWh  838  948 777

Fjärrvärmepris (kr/kWh)  0,55  0,55 0,55

Årligkostnad  461 kr  521 kr  427 kr

kWh(el)  0  170 139

Elpris (kr/kWh)  0,90  0,90 0,90

Årligkostnad  0 kr   153 kr  125 kr

Tot. Nuvärde  5 744kr 8 405 kr 6 885 kr

 

För kompletterande jämförelse av kostnaderna för uppvärmningsbehovet har en 
beräkning gjorts med endast frånluft. Samma luftflöden men utan 
värmeåtervinning (η = 0) i ekvation 2.7. Då erhålls uppvärmningskostnaderna 
utan värmeväxling. Resultatet har satts in som årlig kostnad och beräknats med 
samma kalkylperiod som föregående analyser. Totalkostnaden redovisas i 
Figur 7.5 

 
Figur 7.5 Kostnadsjämförelse med F-system. 
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8. ANALYS OCH DISKUSSION 
Valet av system leder till olika ställningstaganden. Många kostnader påverkar 
varandra och en grundlig utredning bör göras i tidiga skeden för att säkerställa 
att inga krav eller kostnader förbises. 

 

8.1  Enkätundersökningen 
Enkätundersökningen resulterade i 113 utdelade enkäter varav 90 besvarades, 
vilket resulterade i en svarsfrekvens på 80 %. Detta får anses som väldigt bra. 
Merparten av de som svarat var i åldrarna 30-50 år och har bott i sin lägenhet i 
över 2 år. Resultatet av undersökningen framgår enligt Bilaga 1. 

Merparten av de boende anser att de har kännedom om hur ventilationen 
fungerar, vilket kan påvisa ett visst intresse, men de flesta skulle uppskatta mer 
information om hur de kan påverka sitt inomhusklimat. Detta framgår av Figur 
8.1 och Figur 8.2 och kan tolkas som en av anledningarna till att styrfunktionen 
inte används regelbundet enligt Figur 8.3, vilket också påverkas av 
styrpanelens placering, som är på själva aggregatet i klädkammaren. 

  
Figur 8.1 Fråga 3  Figur 8.2 Fråga 4 

 
Figur 8.3 Fråga 5 
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Nej
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Examensarbete: LCC-ANALYS AV FTX-SYSTEM 

42 

Slutsatsen blir att det måste vara mycket enkelt att använda styrfunktionerna 
och att de måste vara åtkomligt placerade, något som Alfhem har lyckats med 
där kontrollpanelen sitter i hallen. Det bästa alternativet vore om styrningen 
sker helt med automatik så att intresse inte ska vara avgörande för att spara 
energi. Det finns idag tekniker för behovsstyrning till exempel närvarogivare, 
tidsstyrning eller temperaturstyrning. Aggregatet i referens projekt Alfhem är 
förberett för dessa möjligheter. 

Då det gäller rengöring och byte av filter verkar det som att de boende sköter 
underhållet enligt tillverkarens anvisningar, och rengör var sjätte månad enligt 
Figur 8.4. Då det gäller bytet av filter är de flesta nöjda med hur det fungerar 
när någon obehörig går in i lägenheten och byter åt dem baserat på utfallet visat 
i Figur 8.5. 

 
Figur: 8.4 Fråga 6 

 
Figur 8.5 Fråga 7 

Här tas dock ingen hänsyn till kostnaden för arbetet, utfallet representerar bara 
om de upplever det som störanden. Det är alltså troligt att även service och 
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OVK skulle fungera bra om sådant arbete utfördes under liknanden 
förhållanden. 

Luftkvalitén får ett bra betyg av de boende där nästan ingen är missnöjd vilket 
visas i Figur 8.6. Det kan härledas till att ingen luktöverföring genom 
gemensamma kanaler kan förekomma vilket är ett känt problem som kan 
uppstå om roterande värmeväxlare används i ett centralsystem. Dock måste 
uteluftsintaget placeras så risken för kortslutning med avluft minimeras. 
Ljudnivån däremot är det många som tycker är för hög enligt Figur 8.7. Detta 
är något som kan anses vara ett problem med lägenhetsaggregat och är känt 
inom branschen även om tillverkarna hävdar motsatsen. 

Figur 8.6 Fråga 8  Figur 8.7 Fråga 9 

De flesta (90 %) reflekterade inte över typen av ventilationssystem när de 
köpte sin lägenhet, vilket visar att bostadsköpare inte bryr sig om vad det är för 
ventilationssystem utan intresserar sig för andra kvalitéer i lägenheten. Efter att 
ha bott en tid tycker dock många att systemet har en positiv inverkan på värdet 
av lägenheten enligt Figur 8.8 

 
Figur 8.8 Fråga 11 
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Då det gäller placering av aggregatet var de flesta nöjda med att ha den i 
klädkammaren, men samtidigt tyckte de att det vore skönt om den inte var i 
lägenheten alls. Någon hade gett kommentaren att det var störande att ha den i 
lägenheten men det kompenserades genom att ha två stycken förråd i källaren. 

Sammanfattningsvis visar enkäten att boende med den här typen av 
lägenhetssystem är nöjda med sin luftkvalité, men tycker att ljudnivån är för 
hög. De flesta som köper relativt nyproducerade lägenheter reflekterar inte 
över ventilationen när de flyttade in, men ser det som lite positivt i efterhand. 
Det är viktigt med placeringen av aggregatet samt hur styrfunktionen utformas. 
Det bäst vore om aggregatet inte placerades i lägenheten överhuvudtaget, även 
om servicen och underhållet förväntas fungera oavsett. 

 

8.2 Investering 
Projekteringskostnaden för att framställa handlingarna, blir mindre då 
lägenhetsaggregat används som det primära systemet. Detta för att 
utformningen av kanaldragning och aggregatens placering blir väldigt 
systematiserad i hela projektet. Det beror även på att konstruktionen av 
samlingskanaler på vind och projektering av fläktrum utgår. Fördelen med 
enskilda system i varje brandcell är att vid genomgång av brandceller måste 
olika brandskydd tillämpas. 

En svårighet med lägenhetssystemet är lösningen av trapphusventilationen där 
ett separat aggregat till varje trapphus hade behövts, då man inte vill belasta 
någon lägenhet med trapphusventilationen. Detta har lett till att ett S-system 
utgör ventilationen i trapphusen, för att spara plats och pengar. Det centrala 
systemet är mer flexibelt än ett lägenhetsplacerat system och kan lösa problem 
med angränsande lokaler till lägenheterna enklare. Ventilationslösningen blir 
mer ”komplett” enligt Hemström (2011) vilket kan motivera den högre 
projekteringskostnaden. 

Den besparing som görs i projekteringsskedet framstår som försumbar då 
ventilationsaggregaten för lägenhetssystemet blir drygt tre gånger så dyrt som 
det centrala aggregatet. Däremot blir kostnaden för kanaler och produkter 
dyrare för det centrala systemet då vertikala kanaler, samlingslådor, 
brandskyddsprodukter och isolering tillkommer. Sammanlagt blir det centrala 
systemet ändå ett billigare alternativ, sett till den totala kostnaden för aggregat, 
kanaler och produkter. 
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Då den totala kostnaden för material blir billigare för ett centralt system pga. 
den höga aggregatkostnaden för lägenhetssystemet, ökar istället mängden 
montagearbete. Detta beror på att antalet komponenter i systemet ökar. 
Fördelen är att montagearbetet i själva lägenheten är mindre för ett centralt 
system då merparten görs på vinden. För Alfhem där aggregaten är placerade i 
badrummet har samordningskostnader uppstått till följd av det trånga 
utrymmet, där många yrkesgrupper måste koordineras. Den minskade 
monteringstiden för lägenhetssystemet leder alltså till ökad tidsåtgång för 
övriga entreprenader.  

Arbeten som tillkommer för övriga entreprenader utöver ventilation är bland 
annat inklädnader av kanaler. Där schakten för det centrala systemet måste 
utformas som egna brandceller. Det tillkommande fläktrummet på vinden i 
Örtedalen blir en separat brandcell och leder till omfattande arbeten för Bygg, 
El, Styr och VS entreprenörerna. Dessa typer av arbeten förekommer dock 
rutinmässigt i bostadsprojekt och eventuella problem med material eller 
samordning har lösts i tidiga skeden. Det som gjort lägenhetssystemet oväntat 
kostsamt för i synnerhet byggentreprenören, är bristande redovisning av 
byggtekniska lösningarna anser Nyström (2011). Bland annat hur ute- och 
avlufts ska genomföras, då valet av fasadmaterial visat sig vara särskilt 
ogynnsamt vid denna ventilationslösning, vilket framgår av Bilaga 4.  

Hur kommer det sig då att bostadsprojekt fortfarande byggs med 
lägenhetsplacerade aggregat när Figur 7.1 tydligt visar på en högre 
totalkostnad? Svaret kan vara en annan faktor som även den påverkar 
beställaren i hög grad. Den beräknade boarean som tillkommer då ett minskat 
antal schakt används vid lägenhetsaggregat ger en ökad vinst vid försäljning 
och kan anses leda till en investeringsminskning. Detta illustreras i Figur 8.9 
där försäljningsvinsten sänker investeringskostnaden med 18997 kr, och visar 
att ett projekt med lägenhetsaggregat blir mer lönsamt för en beställare om 
denne själv inte påverkas av drifts- och underhålls kostnaderna under 
kalkylperioden. 
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Figur 8.9 Alternativ investeringskostnad 

En möjlighet som kan uppstå om ett lägenhetssystem väljs i ett mycket tidigt 
skede, är att den vind som nu används för kanaldragning och fläktrum på 
Örtedalen kan inredas som etagevåning. Samma möjlighet uppstår om man kan 
placera fläktrummet i källaren. Detta skulle dock bara vara möjligt om 
detaljplanen tillåter att vinden inreds och våningsantalet förblir desamma 
genom en väl genomtänkt projektering. Etagevåningen kan då tänkas innehålla 
sovrum och allrum med kompletterande takkupor. Trots den låga rumshöjden 
skulle troligtvis dessa utrymmen höja värdet på de översta lägenheterna till den 
grad att intäkterna skulle överstiga merkostnaderna att inreda vinden, samt 
investeringskostanden för ett lägenhetsbaserat ventilationssystem. Problemet 
med denna motivering är att värdet endast kan anses öka för de översta 
lägenheterna på bekostnad av ökade driftskostnader för de övriga 
lägenhetsinnehavarna.   

Sammanfattningen blir att ett centralsystem blir något billigare i investering då 
hänsyn inte tas till boarea som går att sälja. Om hänsyn tas blir det 
lägenhetsplacerade systemet billigare i investering. 

 

8.3 Underhåll 
De serviceföretag som lämnat uppgifter på servicekostanden för de olika 
aggregaten har varit eniga om en sak, att all service borde upplåtas på företag 
med kompetens. Detta är förståligt då centralaggregat är stora, komplicerade 
för föreningen att serva och att ett driftsavbrott skulle vara ödestiget för 
bostadshuset. Det som framstår som motstridigt är de uppgifter som tillverkare 
av lägenhetsaggregat lämnar, nämligen att lägenhetsinnehavaren själva ska 
rengöra filtren var sjätte månad och sedan själv hantera byte av filtren minst 
varje år. Detta framstår då som det billigaste alternativet för den boende vid 
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första antagandet, men ytterligare kostnader påverkas av kvalitén av 
underhållet. 

Kostnaden för filter för centralaggregatet är ungefär halva priset mot 
lägenhetsaggregatet. Vid det centrala aggregatet tar det några timmar att byta, 
men fläktrummet är lättåtkomligt och kostnaden per lägenhet blir ringa. Bytet 
av filter i lägenhetsaggregat går även det snabbt, men svårigheten med tillträde 
till aggregaten och de många servicepunkterna gör att det tar lång tid. Tiden att 
genomföra en komplett kontroll och service inkl filterbyte uppgår till ett par 
timmar per servicepunkt enligt Hagel (2011). En annan viktig aspekt är 
rengöring av fläkthjulen som då blir utförd. Det är en förutsättning för att 
aggregatets prestanda ska bibehållas under hela dess brukstid. Detta är något 
som är svårt för boende själva att göra. Vid en sådan service fylls även ett 
serviceprotokoll i av den behöriga serviceteknikern. 

Protokollet kan sedan underlätta arbetet för den besiktningsman som genomför 
den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Om lägenhetsaggregaten har 
ifyllda servicekontroller och det nuvarande skicket på de inledande 
kontrollerna är godkänt, behöver inte samtliga aggregat kontrolleras och en stor 
besparing för fastighetsägaren blir ett faktum. 

Kostnaden för servicen består till stor del av antalet servicepunkter och 
åtkomligheten. En lösning som nämndes av arbetsledare Johansson (2011) var 
att placera lägenhetsaggregaten mot trapphuset, så att service kan göras utan 
åtkomst till lägenheterna, samtidigt som den individuella styrmöjligheten 
bevaras. Detta är en lösning som förekommit i bostadsprojektet seglet i 
Karlstad som beställdes av det kommunala bostadsbolaget Karlstads Bostads 
AB (2011) med goda resultat. 

Sammanfattningen blir att underhållet för ett centralt system alltid blir billigare 
under en 20-årsperiod. Den kostnad som fastighetsägaren med lägenhetssystem 
kan välja mellan är således en något högre årlig kostnad för service eller en stor 
kostnad för OVK vart tredje år, och därtill sköta allt underhåll själva. 

 

8.4 Energi 
Att bara jämföra energiförluster för de båda systemen visar inte hela sanningen. 
Det är nämligen stor skillnad på vilken typ av energi som förbrukas. För dessa 
två system har tre olika kategorier av energiförbrukning redovisats. 

Den första var den elenergi som fläktarna i aggregaten förbrukar för att 
transportera luftflödena. För det centralt placerade aggregatet blir denna 
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högvärdiga energiförbrukning mindre pga. ett lägre SFP-tal. För det 
lägenhetsplacerade aggregatet är SFP-talet högre än det centrala, men 
möjligheten att sänka flödet gör att energiförbrukningen för fläktarna minskas, 
dock inte tillräckligt för att komma ner till samma nivå som det centrala 
aggregatet. 

Den andra energiförbrukningen är uppvärmningsbehovet av ventilationsluften 
som de boende har i sina lägenheter. I båda projekten har radiatorer valts för att 
värma inomhusluften. Detta görs då med fjärrvärme som har ett betydligt lägre 
pris än elenergi. Hur mycket luften måste värmas beror på aggregatens 
temperaturverkningsgrad. Här drar det centralt placerade aggregatet stor fördel 
av sin storlek och den roterande värmeväxlaren når en högre verkningsgrad än 
det lägenhetsplacerade aggregatet. Samma fjärrvärmeenergiförbrukning kan 
uppnås om flödet minskas genom alternativ drift av lägenhetsaggregatet men 
detta beror alltså på den lägre luftomsättningen och inte en höjd 
värmeåtervinning i själva aggregatet. 

Den tredje och sista kanske avgörande energin är behovet av eftervärmning av 
tilluften innan den når tilluftsdonen. I det centrala aggregatet görs detta med 
hjälp av ett fjärrvärmebatteri som värmer tilluften till 17°C. I det 
lägenhetsplacerade aggregatet uppnås detta av elbatteri. Det betyder att de 
olika aggregaten värmer tilluften med olika typer av energi och således olika 
energipriser, där fjärrvärme är klart fördelaktigt. Det är dock viktigt att 
poängtera att elbatteriet är ett tillval som gjorts vid inköp av aggregaten. Om 
elförbrukningen från denna exkluderades i analysen skulle energikostnaderna 
minska, men på bekostnad av inomhusklimatet. 

I det centrala systemet ligger kostnaden för fläktenergi och förvärmning hos 
bostadsrättföreningen medans med det lägenhetsplacerade aggregatet på 
hushållselen för den boende. Egentligen spelar det kanske inte så stor roll var 
kostnaderna hamnar då i slutändan boende får betala genom föreningsavgiften. 
Men möjligheten att styra sina kostnader själv, kanske kan fungera som ett 
incitament för de boende. 

Dessvärre visar beräkningarna att trots styrning av aggregaten till minimiflöde 
40 timmar i veckan, inte är tillräckligt för att komma ner till det mer 
energieffektiva centrala aggregatet. Möjligheten finns dock att centralstyra ett 
centralt aggregat med motordrivna spjäll och en tryckstyrd fläkt, men den 
tekniken omfattas inte i detta examensarbete. 

Sammanfattningsvis blir kostanden för energiförbrukningen lägre för 
centralsystemet jämfört med lägenhetssystem i samtliga kategorier. 
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9. SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER 
Resultatet visar att totalkostnaden blir lägre då ett centralsystem i ett medelstort 
flerbostadshus väljs jämfört med ett lägenhetssystem.  

Då det finns ett incitament att färdigställa projektet så snabbt som möjligt, kan 
ett lägenhetsplacerat system väljas, där projekteringstid och montagetid är 
kortare. Dock bör aggregatet vara placerat lättåtkomligt för service (lämpligen i 
anslutning till trapphus) alternativt ha ett litet servicebehov för att minska 
kostnaden för de boende i fastigheten.  

Fördelen med ett centralsystem är att energiförbrukning blir lägre, jämfört med 
ett lägenhetssystem, även om styrfunktionerna används. En förutsättning för att 
styrfunktionerna ska användas är att målgruppen för projektet är rätt och att 
intresse finns hos dem. En genomtänkt placering och funktion av styrpanelen är 
också viktig för att användaren ska använda funktionen i så stor utsträckning 
som möjligt.  

Då ett lägenhetssystem projekteras är vikten av genomtänkta tekniska lösningar 
och arbetsmoment oerhört viktigt. Om detta inte lyckas blir konsekvensen 
ökade produktionskostnader och risken för uppkomsten av oönskade ljud blir 
hög för den boende.  

Det minskade behovet av vertikala ventilationsschakt vid lägenhetssystem ger 
en större frihet vid projektering och leder till att boarea kan utnyttjas mer 
effektivt. Om detaljplanen ger utrymme för inredning av vind kan spännande 
projekt med god lönsamhet för beställaren utformas. Det föreligger alltså en 
stor ekonomiskt fördel för beställaren då ett lägenhetssystem väljs på 
bekostnad av ökade driftskostnader för den boende under kalkylperioden.  

Slutsatsen blir att ett centralsystem bör väljas då det har en lägre totalkostnad 
jämfört med ett lägenhetssystem, på grund av en låg underhålls- och 
energikostnad. En annan anledning för att välja centralsystem är det faktum att 
över en tredjedel av boende med lägenhetsaggregat helt enkelt inte vill ha dessa 
i sin lägenhet enligt enkätundersökningen. Om stora avkastningskrav föreligger 
på bostadsprojektet, och framtida lägenhetsaggregat får högre verkningsgrad i 
kombination med lägre SFP-tal kan även välprojekterade lägenhetssystem vara 
en hållbar lösning på ventilationen i svenska bostäder.       
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10. FÖRSLAG PÅ FORTSATTA 
UNDERSÖKNINGAR 

Detta examensarbete har jämfört totalkostanden för FTX-system med projekt 
som fortfarande är under byggnation. Beräkningarna i denna rapport baserar 
sig därför på kalkylerade värden. Det vore därför intressant att undersöka den 
faktiska slutkostnaden.  

En annan intressant jämförelse skulle vara andra lösningar av 
ventilationssystem, som till exempel enbart frånluft eller frånluft med 
värmeåtervinning (frånluftsvärmepump). Dessa system kunde jämföras genom 
LCC-analyser och resultatet kanske sedan kan jämförbara med de i denna 
rapport för ökade beslutsunderlag för beställare. 

En utredning av behovsstyrning av centralaggregat skulle vara intressant, om 
en sådan lösning skulle vara lönsam även om kostnaden för spjäll är väldigt 
hög. 
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Ritningar Örtedalen (A, K, E, V, VS) 
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Tekniskbeskrivning luft Örtedalen 

Area sammanställning Alfhem 

Ahlsells Ventilation 2010/2011 prislista – priser för material 

Lube 2002 – montagetider för ventilationsentreprenader 
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Figur 2.2 SIS (2009). SS 21054:2009 Area och volym för husbyggnader 

Figur 2.3 SIS (2009). SS 21054:2009 Area och volym för husbyggnader 

Figur 3.1a www.ncc.se/sv/Boende/Sok-bostad/Uppsala/Uppsala/Ortedalen 

Figur 3.1b www.ncc.se/sv/Boende/Sok-bostad/Uppsala/Uppsala/Ortedalen 

Figur 3.2 Ventilationsritning Örtedalen,V-57.1-153 

Figur 3.3 Ventilationsritning Örtedalen. V-57.2-001 



Examensarbete: LCC-ANALYS AV FTX-SYSTEM 

56 

Figur 3.4a www.ncc.se/sv/Boende/Sok-bostad/Uppsala/Uppsala/Alfhem 
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Figur 3.5  Ventilationsritning AlfhemV-57.2-002 
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Figur 3.7 Foto av Fredrik Kjellström 

Figur 3.8 Swegon – CASA_R85 

Figur 4.1 Ventilationsritning ÖrtedalenV-57.8-001(ändrad) 

Figur 4.2 Ventilationsritning Alfhem V-57.1-121 

Figur 5.1 Diagram från Excel 

till 

Figur 8.9 Diagram från Excel 



BILAGA 1 

Sida 1(3) 
 B1.1 

Enkät gällande lägenhetsplacerade ventilationsaggregat i  

Brf Klockaren och Brf Ringaren 

Enkätundersökningen är godkänd av styrelsen i Brf Klockaren (14/04-2011). 
Vi är två studenter på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på Uppsala Universitet. Vi 
genomför vårt examensarbete på Bjerking konsultbyrå i samarbete med NCC. Det syftar till att ge ett 
underlag för vilket ventilationssystem som ska väljas vid nybyggnation av bostäder. Vi har valt att 
jämföra ventilationsaggregat, som antingen placeras centralt i huset eller som i ert fall med ett enskilt 
aggregat i varje lägenhet.  

Vi hoppas ni kan avvara en kort stund och fundera över de frågor vi har. Ni kommer att vara helt 
anonyma när vi sammanställer enkäterna och resultaten.  

1. I vilken ålder befinner sig lägenhetsinnehavaren som svarar på enkäten? 
< 30 År 30-50 År 50 < År  

7 % 54 % 39 %  

 

2. Hur länge har du bott i din lägenhet? 
0-6 Månader 6-12 Månader 1-2 År 2< År 

9 % 9 % 12 % 70 % 
 

3. Har du kännedom om hur ditt ventilationssystem fungerar? 
Ja Nej    

70 % 30 %    
 

4. Skulle du uppskatta att få information om hur du kan påverka ditt inomhusklimat? 
Ja Nej    

83 % 17 %    
 

5. Hur ofta använder du styrfunktionerna till ditt ventilationsaggregat? 
Dagligen Veckovis Månadsvis Har hänt Aldrig 
3 % 3 % 16 % 58 % 20 % 

 

6. Har ofta rengör du filtren i aggregatet? 
Månadsvis Varannan månad Var sjätte månad Har hänt Aldrig 

6 % 4 % 54 % 25 % 11 % 
 

7. Hur tycker du att filterbytena fungerar? 
Bra Ok Dåligt Vet ej  

32 % 47 % 7 % 14 %  
 

 



BILAGA 1 

Sida 2(3) 
 B1.2 

8. Hur upplever du luftkvalitén i din lägenhet? 
Mycket bra Bra Ok Dålig Mycket dålig 
19 % 51 % 28 % 2 % 0 % 

 

9. Hur upplever du ljudnivån från ventilationen? 
Mycket låg Låg Ok Hög Mycket Hög 

7 % 13 % 33 % 35 % 12 % 
 

10. Var typen av ventilationssystem något du reflekterade över när du valde att flytta till din 
nuvarande lägenhet? 

Ja Nej (Om Ja, vad?)   
9 % 91 % ”Att aggregatet var ej i bruk” 

”Blev lite fundersam när jag såg det aggregatet” 
”Positivt med eget system”. 
”Ljudnivån, hur snabbt luften byttes ut (typ helt 
varannan timme), filterbyten” 
”Positivt med eget system dock avgjorde det inte 
köpet” 
”Tilltalande m, reglage i lägenheten = möjlighet att 
själv styra” 
”Att det verkade modernt & välfungerande” 
 
”Hade likadan i den förra lägenheten och hade gärna 
sett att denna lägenhet, hade något annat” 

  

 
11. Vilken inverkan tycker du att ditt ventilationssystem har för värdet på din lägenhet? 

Mycket positiv Positiv Ingen Negativ Mycket Negativ 
4 % 36 % 53 % 6 % 1 % 

 

12. Har du upplevt aggregatets placering i lägenheten som störande? 
Ja Nej 

20 % 80 % 
 

13. Skulle det betyda mycket för dig om du inte behövde ha aggregatet placerat i din lägenhet? 
Ja Nej 

33 % 67 % 
 

14. Om du har något övrigt du skulle vilja tillägga som berör ditt ventilationssystem, skriv gärna 
en kommentar nedan, positiv som negativ. 
”Tycker att en utvald i föreningen skall utföra filterbyten med allmän service av aggregatet” 
”Störande att det tar så stor plats, men att ha 2 förråd i källaren kompenserar” 
”Kallt i lägenheten, vi misstänker att värmen ventileras bort!” 
”Vi föredrar att har aggregatet placerat i lägenheten” 
”Det blir otroligt mycket damm” 
”Upplever ljudnivån som störande. Stressande att behöva byta/rengöra filter. Rädd för att 
göra fel. Bytt/rengjort vid 2 tillfällen, då fått hjälp. Aggregatet tar stor plats i klädkammaren. 



BILAGA 1 

Sida 3(3) 
 B1.3 

Bra sommartemperatur” 
”Det er högt ljud, när det är kallt då frostar det tydligen av lite negativt” 
”När det växlar mellan varmt & kallt (rått), och när det är dimmigt, går aggregatet igång och 
låter väldigt, då måste man ändra till ”min”.” 
”Kör sen en tid enbart på ”Minflöde” pga. av ljudet/draget, har inte märkt någon försämring 
på luften men trivseln är desto större” 
”Ibland bullrar det mycket från ventilationssystemet” 
”Mycket bra att vi har ett system (eget) som inte är beroende av vad grannarna gör eller inte 
gör” 
”Bra med eget aggregat!” 
”Torr luft i lgh” 
”Det drar in matos från grannar via köksfläkt, trots byte av backventil kvarstår problemet, 
klart störande, felkonstruerat eller undermålig kvallitet? Vet NCC om problemet?” 
 
”Sensorerna sitter tokigt. Lätt att gå sönder” 
”Enda klagomålet är att det låter väldigt högt” 
”Saknades information vid försäljningen. Det tar plats och står längst bak i förrådet vilket 
betyder att förrådet måste tommas för att komma åt filter och styrfunktionen. Vid normal drift 
upplever jag den starka luftströmmen som mycket störande, likaså ljudnivån. Jag har alltid 
minimum drift inställd pga. detta.” 
”Det är dåligt att sensorn, som sitter på en sladd synligt i skåpet, går sönder om man råkar 
nudda den” 
”Luften mycket torr, har fått komplettera med luftfuktare. Ljudnivån för hög vid läge 2 och 3 
upplevs som störande vid insomning” 
”Finns information att läsa men inte läst så noggrant eget ansvar. Vi behöver själva hämta 
filter i föreningens lokal en bestämd tid och jag har jättesvårt att ifrån- eller kunna den tiden. 
Önskar att de delades ut till alla eller fanns att hämta i trapphuset eller så (=föreningsfråga så 
klart men det är mitt största problem)” 
”Lägenheten blir fort dammig. Beror det på ventilationen?” 
”Lycka till med studierna” 
”Behövs enkla instruktioner för hur det fungerar vore bra om det fanns nått sätta att påminna 
om både rengöring & filterbyte” 
”Vi har oftast aggregatet inställt på ”låg” då vi tycker ljudnivån är så hög vid ”normal” läge. 
”Mitt aggregat är just nu trasigt pga. vattenskada. Så jag kan garantera att luftkvaliteten 
försämras kraftigt utan det” 
”Felmeddelanden svåra att tyda och ställa till rätta” 
  
 

Vi avser att samla in enkäterna under onsdag eftermiddag (20/4), om ni föredar att vi inte 
plingar på dörren, placera den ifyllda enkäten i er tidningshållare. Vi kommer genomföra en 
kompletterande insamling tisdagen den 26/4 

Vi skulle vilja tacka er som tagit er tiden att fylla i denna enkät. Den kommer bidra till ökad 
tillförlitlighet och förståelse för de slutsatser vi kommer fram till genom vårt arbete.   

Uppsala Universitet och Bjerking AB, Avd VVS & Energi; Jörgen Appelgren & Fredrik Kjellström. 



BILAGA 2

Area Rum WC Tilluft Frånluft
95 3,2 1,6 38 41
95 3 2 40 40

Plan Lgh Area Rum WC Tilluft Frånluft
1 47A1002 36 1 1 30 30

47A1001 66 2 1 30 30
47B1002 70 2 1 30 30
47B1001 82 3 1 30 30
111002 79 2 1 30 30
111001 134 5 2 50 50

2 47A1102 113 4 2 50 50
47A1101 82 3 1 35 35
47B1102 81 3 1 35 35
47B1101 99 4 2 40 40
9A1102 94 3 2 40 40
9A1101 82 3 1 35 35
111202 85 3 1 30 30
111201 137 5 2 50 50

3 47A1202 113 4 2 50 50
47A1201 82 3 1 35 35
47B1202 81 3 1 30 30
47B1201 99 4 2 40 40
9A1202 98 3 2 40 40
9A1201 82 3 1 35 35
111202 85 3 1 30 30
111201 137 5 2 50 50

4 47A1302 113 4 2 50 50
47A1301 82 3 1 35 35
47B1302 81 3 1 30 30
47B1301 99 4 2 40 40
9A1302 98 3 2 40 40
9A1301 82 3 1 35 35
111302 85 3 1 30 30
111301 137 5 2 50 50

5 47A1401 141 4 2 70 70
47B1402 68 2 1 30 30
47B1401 84 3 1 30 30
9A1401 135 4 2 60 65
111402 86 3 1 30 30
111401 115 4 2 50 50

Summa:  36 3423 119 52 1405 1410
Per Lgh 95,1 3,3 1,4 39 39

Luftomsättning Örtedalen

Referenslägenhet

Medel
Valt

B2.1
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Plan Lgh Area Rum WC Tilluft Frånluft
1 26A:1001 66 2 1 30 30

17B:1001 102 3 2 35 45
2 17A:1101 97 3 2 40 45

17A:1102 98 3 2 40 45
17B:1101 112 4 2 41 45
17B:1102 49 2 1 25 30
17B:1103 69 2 1 25 30
26A:1101 98 3 2 40 45
26A:1102 98 3 2 40 45

3 17A:1201 99 3 2 40 45
17A:1202 100 3 2 40 45
17B:1201 112 4 2 41 45
17B:1202 49 2 1 25 30
17B:1203 71 2 1 25 30
26A:1201 100 3 2 40 45
26A:1202 99 3 2 40 45

4 17A:1301 99 3 2 40 45
17A:1302 100 3 2 40 45
17B:1301 112 4 2 41 45
17B:1302 49 2 1 25 30
17B:1303 71 2 1 25 30
26A:1301 100 3 2 40 45
26A:1302 99 3 2 40 45

5 17A:1401 99 3 2 40 45
17A:1402 100 3 2 40 45
17B:1401 112 4 2 41 45
17B:1402 126 4 2 40 55
26A:1401 100 3 2 40 45
26A:1402 99 3 2 40 45

6 17B:1501 151 5 2 51 50
Summa 30 2829,8 90 53 1110 1260
Per Lgh 94,3 3 1,8 37 42

Luftomsättning Alfhem

B2.2
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Tim/Enh. Timmar Enh.‐pris Summa kr
Luftbehandlings aggregat

LB01 Fläktwoods eQ 023 1/36 st
0,0278

Ventilationsdon
BSS11 Backströmningsspjäll 1 st
FD1‐100 Kontrollventil 3 st
TD1‐100 Tilluftsdon KTI 3 st

Kanaler
100 Spiro 18 m
125 Spiro 10,4 m
125 Stigare 15 m

Böjar
T‐100 Galvaniserat 1 st
45‐100 Galvaniserat 3 st
45‐125 Galvaniserat 3 st
90‐125 Galvaniserat 1 st

Gemensama kostnader
Vindskalkyl 3,9 4 292 kr

Summa 19,0
Timpris 415 kr

Totalt 7890
10% TB 789

Summa 8 679 kr     Summa 16 255 kr

Kalkylen baseras på:
Justerade monteringstider från LUBE 2002
Materialkostnader från Ahlsell Ventilation 2010/2011 med marknadspris
Aggregatkostnad från NVS/LP ventiserv
Vindskalkyl Bilaga 3.3‐3.5

Pga. Sekretess kan inte enhetstider och enhetspriser visas som ingår i kalkylen

Ventilationskostnad Örtedalen
Kalkyl för centraltsystem per lägenhet

Kod Moment Mängd Enhet
Arbete Material

B3.1
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Tim/Enh. Timmar Enh.‐pris Summa kr
Schakt väggar (Vägg typ 10)
3 lager 13 mm Gipsskivor 198 m2
70 stålregel c450 (arbete) 198 m2
71 stålregel c450 (material) 857 m

Fläktrum innervägg (Vägg typ 16)
2 lager 13mm Gipsskivor 107,16 m2
170*45 Regel c600 53,58 m2
170 stenull 53,58 m2
0,2 Åldersbeständig plastfolie 53,58 m2
45*45 Regel c450 53,58 m2
45 Stenull 53,58 m2
2 lager 13 mm Gipsskivor 107,16 m2

Tak i fläktrum
170*45 Regel (ingår i takstol) ‐ ‐
400 mm lösull 45,9 m2
0,2 Åldersbeständig plastfolie 45,9 m2
34*70 Regel c450 45,9 m2
3 lager 13mm Gipsskivor 137,7 m2

UE kostnader
Gångbrygga över ventkalaler på vinden 37,7 m UE 8029
Inkoppling av VS (golvbrunn, shunt, rör) ‐ ‐ UE 40164
Inkoppling av El (el, armatur, skåp) ‐ ‐ UE 11000
Inkoppling av Styr/Regler (RD, givare, kabel, ingån ‐ ‐ UE 73000

Summa 256,9
Timpris 330 kr      

Kalkylen baseras på: Totalt 84 786 kr Totalt 172 075 kr      
Enhets‐ och materialpriser från NCC Construction 10% TB 8 479 kr   10% TB 17 207 kr        
VS priser enligt Wikells sektionsfakta VVS 11/12
EL priser enligt kalkylering av Johannsson (2011) Summa 93 265 kr Summa 189 282 kr      
Styr och Regler enligt kalkylering av Skogmo (2011)

282 547 kr
36

Pga. Sekretess kan inte enhetstider och enhetspriser  7 849 kr
visas som ingår i kalkylen

Summa tot
Antalat lgh

Totalt/lgh

Produktionskostnad Örtedalen

Arbete Material
EnhetMängdMoment

Kalkyl för centralaggregat per lägenhet

B3.2
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Tim/Enh. Timmar Enh.‐pris Summa kr
Mängd Enhet

Arbete Material

Ventilationskostand Örtedalen Vind

Moment

kalkyl för ventilationen på vind

Tim/Enh. Timmar Enh. pris Summa kr
Samlingslådor
400x400x500 2 st
700x300x500 4 st
600x300x500 1 st
300x800x500 3 st
350x350x500 1 st
350X1000 500 3 t350X1000x500 3 st
500x300x500 1 st
300x1000x500 1 st

Ljuddämpare
LD91‐200 1 st
LD91‐250 11 st
LD91‐315 4 st
LD91‐500 3 st

Spjäll 0
SP10‐315 5 st
SP10‐250 9 st

Spiro
T1‐1‐315‐V2 2,7 m
T1‐1‐250‐V2 22,7 m
T1‐1‐315‐V4 18,8 m
T1‐1‐400‐V4 13 m
T1‐1‐500‐V4 24,5 m

F1‐1‐125‐B2 25,6 m
F1‐1‐200‐B2 5 m
F1‐1‐250‐B2 17,6 m
F1‐1‐400‐V4 25,5 m
F1‐1‐500‐V4 16 m

Kanalisolering
T1‐315‐ISO‐V2 2,7 m2
T1‐250‐ISO‐V2 17,8 m2
T1‐315‐ISO‐V4 18,6 m2
T1‐400‐ISO‐V4 16,3 m2
T1‐500‐ISO‐V4 38,5 m2

F1‐125‐ISO‐B2 10,1 m2
F1‐200‐ISO‐B2 3,1 m2
F1‐250‐ISO‐B2 13,8 m2
F1‐400‐ISO‐V4 32,0 m2

B3.3
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Tim/Enh. Timmar Enh.‐pris Summa kr

F1‐500‐ISO‐V4 25,1 m2

Rektangulära kanaler
F1‐ 1000x500 3 9 m2

Moment Mängd Enhet
Arbete Material

F1  1000x500 3,9 m2 
F1‐ Böj RB 3 1 st
F1‐ Dimändr RD 3 1 st
F1‐ Gavel 1000x500 1 st
T1‐ 1100x500 5,4 m2 
T1‐Böj RB 3 1 st
T1‐Dimändr RD 3 1 st

lT1‐Gavel 1100x500 1 st
A1‐ Böj RB 3 1 st
A1‐ Dimändr RD 3 1 st
A1‐700x700 6,16 m2 
U1‐1400x600 6,8 m2 
U1‐ Böj RB 3 1 st
U1‐ Dimändr RD 3 1 st
U1‐700x700 5,7 m2 
F‐500x600 2,1 m2

30,06
Böj
90‐315‐V2 3 st
90‐200‐V4 9 st
90 250 V2 9 st90‐250‐V2 9 st
90‐250‐B2 18 st
90‐315‐B2 3 st
90‐400‐B2 2 st
90‐400‐V4 2 st
T‐250‐400‐B2 1 st
T‐250‐400‐V4 1 st
T‐500‐250‐V4 11 st

Rensluckor
RL 500 4 st

Genomföringar
Avluftshuv kombi 1 st
Takgenomföring 1 st

Övergångar
250‐400‐B2 1 st
315‐400‐B2 1 st
400‐500‐V4 2 st

B3.4
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Summa 121,9
15 % korr 18,3

Totalt 140,2
Timpris 415 kr

Summa 58 172 kr   Summa 154 514 kr  

Kalkylen baseras på:
Justerade monteringstider från LUBE 2002
Materialkostnader från Ahlsell Ventilation 2010/2011 med marknadspris
Materialkostnad för isolering från ABB med marknadspris

lk d f k l k l f å d k dMaterialkostnad för rektangulära kanaler från Crenna 2010med marknadspris
Aggregatkostnad från NVS/LP ventiserv

Pga. Sekretess kan inte enhetstider och enhetspriser visas som ingår i kalkylen
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Tim/Enh. Timmar Enh.‐pris Summa kr
Luftbehandlings aggregat

LB01 ILTO R80 1 st

Ventilationsdon
TD1‐100 Tilluftsdon 3 st
FD1‐100 Kontrollventil 3 st

Galler
YGC1‐160 Cirk.ytterväggsgaller160 2 st

Ljuddämpare
LD2‐125 Cirkulär ljuddämpare BDER‐30 2 st
LD1‐125 Cirkulär ljuddämpare BDER‐30 1 st

Kanaler
100 Galvaniserat 25,6 m
125 Galvaniserat  2,6 m
160 Galvaniserat 0,6 m

Böjjar
T‐100 Galvaniserat 2 st
90‐100 Galvaniserat 3 st
30‐100 Galvaniserat 2 st

Kondensisolering
K1‐30mm Isover Cleantec® G35 0,7 m2

Summa 14,68
Timpris 415 kr

Totalt 6 091 kr
10% TB 609 kr

Summa 6 701 kr Summa 23 447 kr

Kalkylen baseras på:
Justerade monteringstider från LUBE 2002
Materialkostnader från Ahlsell Ventialation 2010/2011 med marknadspris
Aggregatkostnad från NVS/LP ventiserv

Pga. Sekretess kan inte enhetstider och enhetspriser visas som ingår i kalkylen

EnhetMomentKod

Kalkyl för lägenhetssystem per lägenhet

Ventilationskostnad Alfhem

Arbete Material
Mängd
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Tim/Enh. Timmar Enh.‐pris Summa kr
Extra regling i badrummsvägg (reglar) 1 m2
Slits med reglar och 1 lager gips (reglar + gips) 5 m2
Extra El montage 1 st
etablering/avetablering av arbetsmoment 1 st
Förberedning håltagning i Fasad (2 st hål/lgh) 2 st
Håltagning plyffa/gips 2 st
Håltagning utvändig gips 2 st
Håltagning i fasadskiva (marmoroc) 2 st
Slitage av utrustning 2 st
Tätning och skumning av fasad genomföring 2 st

Summa 9,0
Timpris 330 kr

Totalt 2 967 kr Totalt 865 kr
10% TB 297 kr 10% TB 87 kr

Summa 3 263 kr Summa 952 kr

Arbetsledning
Arbetsledning för tekniska lösningar 1 st 3 3

Summa 3
Timpris 500,00 kr       

Totalt 1 500,00 kr    
10% TB 150,00 kr       

Summa 1 650,00 kr    

Kalkylen baseras på:
Enhets‐ och materialpriser från NCC Construction

Kostnad för aretsledning enligt Nyström (2011) 5 865 kr 

Pga. Sekretess kan inte enhetstider och enhetspriser visas som ingår i kalkylen

Totalt/lgh

Kalkyl för lägenhetsaggregat per lägenhet

Produktionskostnad Alfhem

Arbete Material
Moment Mängd Enhet
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Från Inspektionssida

2011-04-14
2.3.110414.1

Kund id 60145 Projektnamn (50251) / Örtedalen
Projekt 81 Aggregatnamn ( ) / LB01-Bostäder-För Ex-jobbare
Aggregat 20 Tilluft eQ-023 1,44 m³/s
AOC ACON-00866011 Frånluft eQ-023 1,44 m³/s
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Från höger

2011-04-14
2.3.110414.1

Kund id 60145 Projektnamn (50251) / Örtedalen
Projekt 81 Aggregatnamn ( ) / LB01-Bostäder-För Ex-jobbare
Aggregat 20 Tilluft eQ-023 1,44 m³/s
AOC ACON-00866011 Frånluft eQ-023 1,44 m³/s
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LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eQ
Projekt 81 (50251) / Örtedalen 2.3.110414.1
AOC ACON-00866011
Aggregat 20 ( ) / LB01-Bostäder-För Ex-jobbare 2011-04-14
Storlek 023 Sida 3
Kund NCC
Kundens ref.
Vår ref. Per-Inge Byström
Tilluftsflöde 1,44 m³/s Frånluftsflöde 1,44 m³/s
Externt tryckfall 200 Pa Externt tryckfall 215 Pa
Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 1543 kg
SFPv 1,52 kW/m³/s Dim. för våt kondition
Ref. täthet 1,2 kg/m³ Ref. höjd över havet 10 m

RESULTAT ÖVERSIKT
Funktionsdelar i luftriktningen v0

(m/s)
Et

(%)
tw

(°C)
ts

(°C)
dP

(Pa)
Tilluft:
Anslutningsdel 1,8 2
Filter 1,7 100
Värmeväxlare 1,6 85,3 -20,0 / 14,1 132
Inspektionsdel 0
Kammarfläkt 72,2 14,1 / 14,8 24,0 / 24,7 519
Kolfilter 1,6 64
Anslutningsdel 1,8 0
Luftvärmare 1,8 12,8 / 20,0 10
Frånluft:
Anslutningsdel 1,8 0
Anslutningsdel 1,8 2
Filter 1,6 99
Värmeväxlare 1,6 20,0 / -12,6 133
Inspektionsdel 0
Kammarfläkt 73,1 478

LJUDEFFEKTSNIVÅER
(standard: EN13053 ISO/CD 13347-2)

Lw per oktavband (dB) LwA
Oktavband (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Uteluftsanslutning 60 70 68 60 53 51 46 44 63
Tilluftsanslutning 58 66 67 67 66 60 57 52 70
Frånluftsanslutning 60 70 68 60 53 51 46 44 63
Avluftsanslutning 64 72 73 73 73 67 64 61 76
Till omgivning 57 64 60 45 40 39 34 30 54

TOLERANS
Enligt EN 13053 är LwA tolerans 4dB. Tolerans per oktavband presenteras i toleranstabellen

Lw per oktavband (dB) LwA
Oktavband (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Tolerans 6 4 4 4 4 4 4 7 4
Frekvensomriktare och externt monterade motorer ingår ej i ljudeffektsnivåerna
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TEKNISK SPECIFIKATION
(komponenter ordnade efter luftströmmens riktning)

TILLUFT

Anslutningsgavel
Tryckfall, dimensionerande 2 Pa
Höljesgavel EQVA-023-1-1-11-1-1

Multikabel STAZ-70-1-020-0-1-0047-1
Spjäll EQAZ-12-140-060-3-1-1-01-2-0-1

Bredd i cm : 140
Höjd i cm: 060
Täthetsklass: CEN 3
Anslutning: pg
Funktion: uteluft
Placering: utvändigt gavel hela
Spjälltyp: 200mm blad
Material: Förzinkad stålplåt
Spjällställdon STAZ-30-1-09-2-0-2-1-2

Filter EQPB-023-07-01-4-1-1-1-0-0-1-1
Aggregatstorlek: 023
Filterklass : F 7
Filtertyp: syntet
Filterlängd: lång påse (endast stående filterfickor)
Filterram: fz stålplåt
Anslutningssida: inlopp gavel
Placering: undertryck
Material: fz stålplåt
Inspektionssida: höger
Antal filterinsatser 2x592x592, 1x287x592
Tryckfall, start 50 Pa
Tryckfall, dimensionerande 100 Pa
Tryckfall, slut 150 Pa
Frontarea 0,9 m²
Fronthastighet 1,7 m/s
Analog differanstryckmätare EQPZ-12-1-1

Utförande: manometer (U-rör)
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Roterande värmeväxlare REGOTERM EQRB-023-1-4-1-1-1-4-1-1-1-1-1
Aggregatstorlek: 023
Rotorutförande: ej hygroskopisk
Welldelning: TURBOTERM
Spänning/frekvens : 1 x 230 V, 50Hz
Drivtyp/Klassning, motor : Reglerbart varvtal
Styranslutning : med
Funktionslängd: rotor med fläktsugkammare före och efter
Tilluftsplacering: undervåning
Leveransutförande: hellindad rotor, komplett levererad
Material: fz stålplåt/Alzn
Inspektionssida: höger
Versionsnummer: 1

Vinter
Temperaturverkningsgrad 85,3 %
Effekt reduktion 63,8 kW
Fuktverkningsgrad 44,7 %
Luftflödesöverföring 0,13 m³/s

Tilluft Vinter
Tryckfall 113 Pa
Lufttemperatur -20,0 / 14,1 °C
Relativ fuktighet 90,2 / 16,2 %

Frånluft Vinter
Tryckfall 117 Pa
Lufttemperatur 20,0 / -12,6 °C
Relativ fuktighet 20,0 / 99,9 %
Tillsatsstrypning 18 Pa

Multikabel STAZ-70-2-020-0-1-0047-1

Tomdel EQTC-023-020-0-0-0-0-0-0-1-1
Aggregatstorlek: 023
Längd: 020
Inspektionssida: höger
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Kammarfläkt, Centriflow Plus EQLK-023-2-1-1-1-2-1-1-2-1-1-2
Aggregatstorlek: 023
Fläktstorlek: 2
Utrustning : normal + tryckuttag för luftflödesmätning
Vibrationsdämpare: gummi
Placering i höljet: tilluft
Utloppsriktning: framåt, till efterföljande funktion
Material: fz stålplåt
Inspektionssida: höger
Dimensionerande data

Varvtal 1370 rpm
Fläkt verkningsgrad 72,2 %
Totalverkningsgrad 59,4 %
Tryckökning, dimensionerande 519 Pa
Fläktaxeleffekt vid dim.data 1,06 kW
Näteffekt 1,28 kW
Temperaturhöjning 0,7 °C

SFP-beräkning
Näteffekt enligt SFP 1,13 kW
Tryckökning 466 Pa
Varvtal 1301 rpm

Multikabel STAZ-70-1-020-0-1-0047-1
Integralmotor APAT-4-00220-30-20

Spänning: 3 x 400V
Version: 20
Verkningsgrad 85,9 %
Varvtal 1427 rpm
Motoreffekt 2,2 kW
Ström 4,7 A
Poltal 4
Effektmarginal, minst 30 %

Frekvensomriktare STRR-1-4-0047-3-0-2-9-00-2
Verkningsgrad 95,8 %
Driftfrekvens 48,0 Hz
Maxfrekvens vid frekvensomriktardrift 61,7 Hz
Maxvarvtal vid frekvensomriktardrift 1745 rpm

Motortillbehör APAC-1-2-5-0-1-0047-308-4-0-0
Motor: 1-hastighet
Vartalsstyrning: Integralmotor
Anslutningstillbehör: Snabbkontakt
Typ: Standard
Kabellängd: 308
Nätspänning: 3x400 VAC

Fläktstyrning STAZ-20-1-9-0-3-1-1-1-2
Placering: Tilluftsfläkt
Reglerfunktion: Tryckreglering med flödesvisning
Reglerreferens: Börvärde i DUC
Tryckområde: 0-3000 Pa
Brandfunktion: Tilluftsfläkt i drift
Utförande: Standard
Leveransform: Monterat på aktuellt sub, snabbanslutning

Startutrustning fläkt STAZ-21-1-1-4-4-047-000-0-2
Placering: Tilluft 1
Motor: Enhastighet
Startmetod: Integralmotor
Spänning: 400 VAC, 3-fas
Märkström högfart: 047
Leveransform: Monterat på aktuellt sub, snabbanslutning
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Filter, kol EQPK-023-0-1-1-1
Aggregatstorlek: 023
Filtertyp: förberett för cylindertyp (Camfil)
Material: fz stålplåt
Inspektionssida : höger
Tryckfall, dimensionerande 64 Pa
Fronthastighet 1,6 m/s
Inspektionsfönster EQAZ-01-1-1

Utförande: standard

Anslutningsgavel
Tryckfall, dimensionerande 0 Pa
Höljesgavel EQVA-023-2-1-11-1-1

Övergång EQAZ-26-140-060-1-1-1
Bredd: 140
Höjd: 060
Anslutningstyp: PG-anslutning
Material: förzinkad stålplåt / AluZink

Luftvärmare, vatten, kanalmonterad EQKE-140-060-1-1-2
Bredd cm: 140
Höjd cm: 60
Effektvariant: 1
Anslutningssida: höger
Tryckfall, dimensionerande 10 Pa
Effekt 12,6 kW
Lufttemperatur 12,8 / 20,0 °C
Fronthastighet 1,8 m/s
Vätskevolym 3,1 l
Reglerprincip vattenvärmare shunt 2-vägs
Vattentemperatur på primärsidan 55,0 / 24,9 °C
Vattenflöde på primärsidan 0,10 l/s
Vattenflöde på sekundärsidan 0,16 l/s
Vattenhastighet 0,4 m/s
Tryckfall vatten på sekundärsidan 4,0 kPa
Frysskyddsgivare STAZ-11-10-1-2-5

Frysskyddsgivare: Luftvärmare
Givartyp: Standard
Utförande: Anliggningsgivare
Leveransform: Medlevererat med STEQ

Ventil / ventilställdon STAZ-16-60-1-0-10-016-5
Fabrikat: Siemens
Regleralternativ: endast ställdon
Ventiltyp: utan
Placering: värme
Kvs värde: 1.6 (SQS65)
Leveransform: Medlevererat med STEQ

FRÅNLUFT
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Anslutningsgavel
Tryckfall, dimensionerande 0 Pa
Höljesgavel EQVA-023-1-1-11-2-1

Övergång EQAZ-26-140-060-1-1-1
Bredd: 140
Höjd: 060
Anslutningstyp: PG-anslutning
Material: förzinkad stålplåt / AluZink

Anslutningsdel
Tryckfall, dimensionerande 2 Pa
Höljesgavel EQVA-023-6-1-11-2-1

Spjäll EQAZ-12-140-060-4-2-6-11-2-0-1
Bredd i cm : 140
Höjd i cm: 060
Täthetsklass: CEN 4
Anslutning: fläns
Funktion: annat
Placering: invändigt gavel hela
Spjälltyp: 200mm blad
Material: Förzinkad stålplåt
Spjällställdon STAZ-30-2-10-2-0-2-1-2

Tomdel EQTC-023-030-0-0-0-0-0-1-2-1
Aggregatstorlek: 023
Längd: 030
Inspektionsdörr: med (för undertryck)
Inspektionssida: vänster

Filter EQPB-023-07-01-4-1-1-1-0-0-1-2
Aggregatstorlek: 023
Filterklass : F 7
Filtertyp: syntet
Filterlängd: lång påse (endast stående filterfickor)
Filterram: fz stålplåt
Anslutningssida: inlopp gavel
Placering: undertryck
Material: fz stålplåt
Inspektionssida: vänster
Antal filterinsatser 2x592x592, 1x287x592
Tryckfall, start 49 Pa
Tryckfall, dimensionerande 99 Pa
Tryckfall, slut 149 Pa
Frontarea 0,9 m²
Fronthastighet 1,6 m/s
Analog differanstryckmätare EQPZ-12-1-1

Utförande: manometer (U-rör)

Tomdel EQTC-023-020-0-0-0-0-0-0-2-1
Aggregatstorlek: 023
Längd: 020
Inspektionssida: vänster
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Kammarfläkt, Centriflow Plus EQLK-023-2-0-1-1-2-1-2-1-1-2-2
Aggregatstorlek: 023
Fläktstorlek: 2
Utrustning : normal + tryckuttag för luftflödesmätning
Vibrationsdämpare: gummi
Placering i höljet: frånluft
Utloppsriktning: framåt, till kanal (rektangulär)
Material: fz stålplåt
Inspektionssida: vänster
Dimensionerande data

Varvtal 1343 rpm
Fläkt verkningsgrad 73,1 %
Totalverkningsgrad 60,0 %
Tryckökning, dimensionerande 478 Pa
Fläktaxeleffekt vid dim.data 0,99 kW
Näteffekt 1,21 kW
Temperaturhöjning 0,7 °C

SFP-beräkning
Näteffekt enligt SFP 1,07 kW
Tryckökning 421 Pa
Varvtal 1276 rpm

Multikabel STAZ-70-1-020-0-1-0047-1
Integralmotor APAT-4-00220-30-20

Spänning: 3 x 400V
Version: 20
Verkningsgrad 85,9 %
Varvtal 1427 rpm
Motoreffekt 2,2 kW
Ström 4,7 A
Poltal 4
Effektmarginal, minst 30 %

Frekvensomriktare STRR-2-4-0047-3-0-2-9-00-2
Verkningsgrad 95,6 %
Driftfrekvens 47,0 Hz
Maxfrekvens vid frekvensomriktardrift 61,7 Hz
Maxvarvtal vid frekvensomriktardrift 1745 rpm

Motortillbehör APAC-1-2-5-0-1-0047-308-4-0-0
Motor: 1-hastighet
Vartalsstyrning: Integralmotor
Anslutningstillbehör: Snabbkontakt
Typ: Standard
Kabellängd: 308
Nätspänning: 3x400 VAC

Fläktstyrning STAZ-20-2-9-0-3-0-1-1-2
Placering: Frånluftsfläkt
Reglerfunktion: Tryckreglering med flödesvisning
Reglerreferens: Börvärde i DUC
Tryckområde: 0-3000 Pa
Brandfunktion: Utan
Utförande: Standard
Leveransform: Monterat på aktuellt sub, snabbanslutning

Startutrustning fläkt STAZ-21-2-1-4-4-047-000-0-2
Placering: Frånluft 1
Motor: Enhastighet
Startmetod: Integralmotor
Spänning: 400 VAC, 3-fas
Märkström högfart: 047
Leveransform: Monterat på aktuellt sub, snabbanslutning
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Spjällställdon STAZ-30-8-09-2-0-2-1-2
Spjäll EQAZ-12-140-060-3-1-4-01-2-0-1

Bredd i cm : 140
Höjd i cm: 060
Täthetsklass: CEN 3
Anslutning: pg
Funktion: avluft
Placering: utvändigt gavel hela
Spjälltyp: 200mm blad
Material: Förzinkad stålplåt
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Fläktdiagram - Frånluft - EQLK-023-2-0-1-1-2-1-2-1-1-2-2
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Fläktdiagram - Tilluft - EQLK-023-2-1-1-1-2-1-1-2-1-1-2
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