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Utveckling av LCC-beräkningsmodell med 

fokus på inomhusbelysning. 

Sammanfattning 

I dagens samhälle möts vi i stor utsträckning av föråldrad belysning. Något som inte 

bara drar onödigt myckt el och därmed kostar mer än vad det behöver. Den 

föråldrade belysningen påverkar även oss och miljön negativt. Ett viktigt verktyg för 

att kunna byta ut gammal teknik mot ny är LCC-analyser som kan påvisa 

kostnaderna för olika system. 

Det här examensarbetet har utförts på begäran av ÅF Industry AB i Uppsala med 

syftet att ta fram en bättre modell för LCC-beräkningar på belysningssystem än de 

som tidagare använts på ÅF i Uppsala. 

LCC står för ”Life Cycle Cost” och är ett sätt att sammanställa en produkt eller ett 

systems totala kostnad över en given tidsperiod (dess ekonomiska livslängd). LCC-

beräkningar kan göras på allting som någon gång kommer ha en kostnad och i detta 

arbete är det alltså belysningssystem vi tittar på. 

I detta arbete använder vi oss av LCC-beräkningar för att jämföra kostnaden för 

belysningssystem av olika typer för att avgöra vilken lösning som är mest ekonomisk 

samt miljövänlig. 

Under arbetet har flera konsulter och leverantörer konsulterats för att göra 

programmet användarvänligt samt resultaten tydliga och pedagogiska. 

Resultatet av arbetet är ett beräkningsprogram i EXCEL som belysningskonsulter på 

ÅF kan använda för att enkelt, precist och grafiskt påvisa totalkostnaden för olika 

belysningssystem samt vilken påverkan på miljön de olika systemen har. 
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1. Inledning 

Vi blir mer och mer medvetna om miljön och hur vår energiförbrukning påverkar 

denna negativt i form av bl.a växthusgasutsläpp.  

Med anledning av detta har EU upprättat diverse direktiv för att minska 

växthusgasutläppen. Med EcoDesigndirektivet hoppas EU kunna minska den totala 

energiförbrukningen, från de produkter som omfattas av förordningen, inom EU till 

222 TWh år 2020 jämfört med prognosen, om ingenting görs, på 260 TWh.  År 2005 

uppgick EUs gemensamma energiförbrukning för dessa produkter till 200 TWh 

vilket motsvarar 80 miljoner ton CO2-utsläpp. Direktivet riktar sig specifikt mot 

kontor och gatubelysning. [1] 

Belysning står för ca 25 % av vår totala energiförbrukning [2] och här finns stor 

potential till förbättring gällande både effektivitet och kvalitet. På belysningssidan 

har tekniken gått mycket snabbt framåt de senaste åren, mycket tack vare 

EcoDesigndirektivet som pressat tillverkarna att effektivisera sina produkter. 

En undersökning som Energimyndigheten har gjort visar att 80 % av belysningen i 

svenska skolor är föråldrad. Undersökningen visar även att ett byte av belysningen 

på samtliga svenska skolor skulle kunna spara närmare 350 miljoner kronor om året i 

energikostnader samtidigt som man förbättrar arbetsmiljön för elever och lärare. [2] 

Ett valår som detta talade alla politiker om hur de vill förbättra skolan för att 

förhindra den sjunkande kunskapsnivån i svenska skolor. Kanske skulle man kunna 

gå till val på att uppgradera belysningen i samtliga skolor?  En lösning som inte bara 

betalar sig själv, och därmed inte kräver någon nedskärning inom ett annat område 

eller någon ny skattehöjning, utan även frigör pengar till att anställa flera lärare och 

på så vis minska kvoten elever/lärare.  

Den förbättrade belysningen, med minskad bländning och utan flimmer leder även 

till mindre huvudvärk och underlättar även för eleverna att hålla sig koncentrerade 

och fokuserade på inlärningen [3]. 
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Även inom vården finns det stora besparingar att göra genom att byta till ett 

modernt belysningssystem, något som Sundsvalls sjukhus tydligt vittnar om. 

Genom att byta till ett modernare belysningssystem lyckades man minska sin 

energiförbrukning från 7,5 GWh/år till 2,5 GWh/år. En besparing på 5 GWh/år 

vilket, med ett energipris på 99 öre/kWh, betyder en kostnadsbesparing på drygt 5 

miljoner kronor per år. En besparing som dessutom inneburit ett bättre arbetsklimat 

för personalen samt ett allmänt trevligare sjukhus. [2] 

Båda dessa energibesparingar innebär även en minskad klimatpåverkan. Enbart 

energibesparing från Sundsvalls sjukhus leder till ett årligt reducerat CO2-utsläpp 

med över 2500 ton CO2 (räknat på en CO2-faktor på 0,515 kg/kWh).  

Om det nu är såhär enkelt att spara pengar på att bara byta belysning, varför gör inte 

alla redan det? Varför tar inte kommuner och landsting bara sitt ansvar och byter ut 

de gamla belysningssystemen? Rädsla, otillräcklig kunskap och för dåliga 

underlagskalkyler kan vara några anledningar.  De flesta beräkningsmodeller som 

finns idag är antingen undermåliga eller förespråkar en specifik tillverkare alldeles 

för mycket för att kommun och landsting skall kunna basera en upphandling på 

dem. 

Det grundläggande problemet är att en för stor del av dagens belysning 

representeras av föråldrad teknik. Teknik som både är energikrävande och 

miljödestruktiv. 

För att lösa detta måste föråldrade belysningsanläggningar bytas ut mot nya 

modernare anläggningar. Och för att göra detta behövs LCC-beräkningar. 

Kunden vill kunna se på papper hur mycket han/hon kommer att spara samt vad 

den faktiska kostnaden blir.  

”Life Cycle Cost” eller LCC-beräkningar används av företag och myndigheter för att 

få en uppskattning av kostnaden för ett system. LCC-beräkningar kan göras på 

nästintill vad som helst med mer eller mindre noggrannhet. Dessa beräkningar kan 

användas som underlag för att bedöma lönsamheten vid t.ex. ett byte av 

belysningssystem. Den nuvarande belysningsanläggningen jämförs då med ett eller 

flera alternativ för att bestämma den mest lönsamma anläggningen över en given 

tidsperiod. 
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Då tekniken har tagit, och fortfarande tar, enorma kliv framåt har inte 

beräkningsmodellerna hängt med i utvecklingen. Mer avancerad, ny och oprövad 

teknik har blivit svår att jämföra med gammal teknik och ofta jämförs fel saker, t.ex. 

vilket lumen en ljuskälla ger istället för vilket LUX som träffar omgivningen. 

Det intressanta är inte hur mycket ljus som ljuskällan ger upphov till utan hur 

mycket ljus som faktiskt strålar ut ur armaturen och ner på arbetsbänken, korridoren 

eller matbordet i lunchrummet.  

Detta har skapat en osäkerhet bland kunderna och försvårat beslutsfattande på 

grund av undermåliga eller svårförståeliga underlag.  

För att få till en modell som skall vara så exakt som möjligt krävs många 

inparametrar. Då inget projekt är det andra likt finns en stor risk att modellen kan 

upplevs som för komplex. Balansgången mellan att använda exakt data och 

uppskattningar är tunn, men vilken nytta gör det om modellen kräver många exakta 

inparametrar om dessa inte anges noggrant? 

Det är detta problem som just det här examensarbete ämnar lösa. Att ta fram en 

beräkningsmodell som ger noggrant uträknade resultat och som redovisar dessa på 

ett tydligt sätt. 

Då landstinget i Uppsala län inte var nöjda med den kalkyl ÅF hade presenterat gav 

ÅF mig uppdraget att ta fram en förfinad modell för LCC-beräkningar på 

belysningssystem som är mer användarvänlig för konsulten som skall använda den 

och resultaten mer lättförståeliga för kunden. Både de ekonomiska och miljömässiga 

vinsterna skall göras så tydliga, och noggranna, att kunden inte kan ta miste på vilket 

alternativ som är bäst både ekonomiskt och miljömässigt.  

Modellerna ÅF använt tidigare har saknat koldioxid- och kvicksilverberäkningar. 

Det har även inte funnits möjlighet att jämföra olika alternativ i samma 

beräkningsmodell eller beräkna återbetalningstiden. Modellernas resultat har även 

ansetts svåra att tyda, både av kunder och konsulter. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Målet med examensarbetet är att ta fram en LCC-modell för belysningssystem, för 

ÅFs räkning, som tydligt påvisar alla kostnader för kunden, investering samt drift- 

och underhållskostnader, men även påpekar miljöaspekterna för olika lösningar. 

Modellen skall: 

 Påvisa totalkostnaden för anläggningarna över given tidsperiod. Inklusive 

investeringskostnader samt drift- och underhållskostnader. 

 Påvisa energiförbrukning och besparing för anläggningarna. 

 Påvisa koldioxidutsläpp relaterat till energianvändningen. 

 Kunna beräkna ”Pay back”-tid. 

 Kunna anpassas efter projektets syfte. 

 Jämföra olika anläggningar i samma dokument. 

 Ha möjlighet att redovisa kvicksilverhalten i anläggningen. 

 Möta Miljöstyrningsrådets krav på LCC-beräkningar för upphandling 
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2. Teori 
 

2.1 Belysning/Allmänt 
Belysning, eller framförallt konstgjord belysning, är essentiellt för vårt välbefinnande 

och spelar en stor roll i hur vi mår på t.ex. arbetsplatsen. På den norra delen av 

jordklotet, som vi befinner oss på, är vi i större utsträckning beroende av konstgjord 

belysning. Utan denna konstgjorda belysning skulle vi inte kunna utföra vårt dagliga 

arbete på ett effektivt sätt, eller känna oss trygga när vi promenerar hem på kvällen. 

Enligt Belysningsbranschen, en branschförening för Sveriges tillverkare och importör 

av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter, utgör belysningens 

energianvändning 90% av dess miljöpåverkan [2]. 

 

2.2 LED 

LED eller ”Light Emitting Diode” är en ljuskälla som slagit igenom stort på 2000-talet 

där tekniken fortfarande tar stor kliv i utvecklingen. Utvecklingen går så fort fram att 

det som kommer ut i tryck är gammalt innan det hunnit lästs. Men grundtekniken är 

fortfarande densamma. Ljusskenet kommer från en diod, som är en halvledare, när 

en spänning läggs över dioden. En LED-ljuskälla alstrar nästan ingen värme alls 

vilket betyder att den nästan saknar värmeförluster helt. 

 

2.3 Lysrör 

Lysrören har likt LEDen utvecklats väldigt mycket den senaste tiden, troligtvis p.g.a. 

EUs EcoDesigndirektiv som ställt mycket tuffa krav på utvecklarna, både 

miljömässigt men även på prestanda. Lysröret är en så kallad urladdningslampa av 

typen lågtryckskvicksilverlampor, där det mesta av ljuset sänds ut av ett eller flera 

skikt av lyspulver, oftast kvicksilver, som lyser när det träffas av ultraviolett 

strålning från urladdningen och således omvandlar den ultravioletta strålningen till 

synligt ljus. 

 

2.4 Elrelaterad koldioxidemission 
Att vår elförbrukning är kopplad till ett visst koldioxidutsläpp är ingen nyhet, men 
hur storleken på detta utsläpp skall beräknas är man oense om. Den stora 
problematiken i denna fråga är de många olika energikällor som alla genererar olika 
stor mängd koldioxid vid ”framställning”. T.ex. har kolkondens ett utsläpp på 1kg 
CO2 per producerad kWh medan förnybar el har ett utsläpp på 5 gram CO2 per 
producerad kWh. [4] 
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När man då skall räkna på ett minskat koldioxidutsläpp anser vissa att man skall 
räkna med energikällan för marginalelen då det är denna som minskar. Medan andra 
menar att ett medelvärde för den totala energiförbrukningen bör användas då 
marginalelen alltid kommer att finnas kvar, således påverkas alla energikällor lika 
mycket.  
 
Även om vissa elleverantörer vill hävda att du kan bestämma varifrån just din energi 
skall produceras så är det faktum att elen i våra nät kommer från olika energikällor 
och olika länder. Det enda undantaget är om man producerar sin egen energi med 
hjälp av t.ex. solceller. 
 

2.5 Kvicksilver  
Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifter vi känner till och återfinns förutom i 
gamla utomhustermometrar i de allra flesta urladdningslampor. 
Kvicksilverinnehållet i urladdningslampor har kraftigt reducerats dem senaste åren 
till följd av EUs EcoDesigndirektiv. Där det poängteras att de två viktigaste 
miljöfaktorerna är kvicksilverinnehållet i ljuskällorna samt energiförbrukningens 
CO2-utsläpp. Idag innehåller ett lysrör i snitt ca 1mg kvicksilver. 
 

2.6 LCC 

LCC eller ”Life Cycle Cost” används främst av företag och myndigheter och är 

beräkningar som görs för att påvisa samtliga kostnader för ett system över dess 

ekonomiska livslängd. De olika kostnaderna beräknas då över en given tidsperiod 

och ger den totala kostaden för systemet eller anläggningen över den givna 

tidsperioden. 

Termen ”Life Cycle Cost” syftar alltså inte på systemet, anläggningen eller 

produktens faktiska livslängd utan på dess ekonomiska livslängd vilket är den 

angivna tidsperioden. Normalt för belysningsanläggningar, framförallt för 

myndigheter, används 15-20 år som ekonomisk livslängd men för ett företag som hyr 

en lokal av en fastighetsägare kan en kortare livslängd användas och är oftast 

densamma som kontraktslängden (ca 5-7 år). 

I belysningssammanhang är det framförallt investerings-, drift- samt 
underhållskostnader för en anläggning som redovisas.  
 
Vid nybyggen krävs LCC-beräkningar för belysningsanläggningen men LCC-
kalkyler används även när kostnaderna för att byta ut en anläggning skall beräknas. 
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2.7 Begrepp 
Begreppen är listade i den ordning de förekommer i modellen och alla riktvärden är 

tagna från Energimyndighetens LCC-mall förutom riktvärdena för arbetskostnader 

som har tillhandahållits av ÅF. 

Ljuskällans livslängd (service life):  

Anges i antalet brinntimmar. 

Det finns olika standarder för ljuskällor.  

För lysrör används L80 och L70 för LED. 

Brinntid: 

Antalet timmar ljuskällan skall brinna per dag, utan hänsyn till reglering eller 

styrsystem. 

Reduceringsfaktor:  

Är ett mått på hur mycket energianvändningen kan reduceras med reglering eller 

styrsystem som t.ex. 

1. manuell styrning 

2. från/närvarostyrning 

3. dagsljusreglering 

För att få den totala reduceringsfaktorn om flera energireducerande system finns 

multipliceras värdena med varandra.  

Exempel reduceringsfaktor för kontor med frånvarostyrning: 

Reduceringsfaktor manuell styrning = 0,8 

Reduceringsfaktor frånvarostyrning = 0,75 

Total reduktion =  0,8*0,75=0,6 

En reduceringsfaktor på 1 menar att ingen energisparande utrustning är installerad. 

En reduceringsfaktor på 0,5 menar att den installerade utrustning reducerar 

energiförbrukning TILL 50%. 

En reduceringsfaktor på 0,4 menar att den installerade utrustning reducerar 

energiförbrukning TILL 40%. 

kWh/dag: 

Här beräknas den dagliga energiförbrukningen 

Elpris:  

Här anges kundens pris för 1 kWh, riktvärde 0,99 kr/kWh. 
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Verksamhet:  

Här anges antalet dagar som verksamheten har öppet. 

Vardagsöppet med ingen verksamhet på "röda dagar" = 225 dagar/år 

Perioden kalkylen omfattar:  

Ekonomisk livslängd för en belysningsanläggning är ca 20 år. Om inte lokalerna ska 

användas för annan verksamhet (så att belysningen måste förändras) inom denna 

tidsrymd bör kalkyltiden vara 20 år. 

Årlig real ränta: 

Real ränta = Nominell ränta – inflationen 

Riktvärden real ränta:  

Kommun 4-5%  

Större privat företag 7-8% 

Mindre privat företag 11-12% 

Årlig energiprisökning (exkl. inflation):  

Här anges den uppskattade årliga energiprisökningen. 

Riktvärde 0-2%. 

Årlig prisökning för ljuskällor (exkl. inflation):  

Här anges den uppskattade årliga prisökningen på ljuskällorna. 

Riktvärde 0%.  

Positivt värde antyder att ljuskällan kommer att öka i pris och ett negativt värde att 

den kommer att minska i pris. Detta för att programmet skall veta vad ljuskällan 

kostar när den skall bytas ut. 

Montagekostnader/armatur:  

Här anges arbetskostnaden för installationen per armatur. 

Riktvärden: 

Enbart ljuskällebyte ca 200kr/arm. 

Armaturinstallation inkl ljuskälla ca 400-500kr/arm. 

Styr/Reglersysstem:  

Här anges den totala kostnaden för installation av styr/reglersystem inkl priset för 

systemen. 

Övrigt:  

Här anges övriga eventuella engångskostnader. 

T.ex om någon renovering av den befintliga anläggningen behöver göras. 
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Nuvärde:  

Är en term inom företagsekonomin som summerar alla kostnader över en given 

tidsperiod och beräknar kostnaden om allt skulle betalas idag. 

I modellen används nuvärde på driftkostnader, underhåll- och utbyteskostnader 

samt på totalkostnaden. 

Differens mot befintlig:  

Påvisar skillnaden för totalkostnadens nuvärde mellan den/de föreslagna 

anläggningarna mot den befintliga. 

Payback:  

Eller återbetalningstid är en term inom företagsekonomin och tas fram genom att 

beräkna antalet år det tar för summan av de årliga besparningarna att uppnå till 

investeringen. Alltså, efter hur många år har investeringen sparats in. 

CO2-faktor:  

Här anges hur många kilo koldioxid som släpps ut per ”genererad” kWh.  

Som default har ett Europamedel på 0,515 kg/kWh använts. Detta för att elen som 

används i Sverige och Skandinavien är en mix från flertalet länder i Europa. 

Defaultfaktorn har tagits från Fagerhult som jobbar mycket med LCC-beräkningar på 

belysningsanläggningar. Möjlighet ges dock att ange ett annat värde vilket kan vara 

lämpligt om kunden sedan tidigare räknat med en annan faktor. 
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2.8 Beräkningar 
I modellen utförs många beräkningar av EXCEL. Nedan följer några av de viktigaste. 

Energiförbrukning: 

Den dagliga energiförbrukningen (DEf) fås genom att multiplicera antalet armaturer 

(AA) med armaturens effekt (AE) samt brinntiden (BT) och reduceringsfaktorn (RF) 

enligt: 

                 , [Wh] 

Den årliga energiförbrukningen fås genom att multiplicera DEf med antalet dagar 

verksamheten har öppet (VÖ) enligt: 

            , [Wh] 

Energikostnad: 

Den årliga energikostnaden (ÅEk) fås genom att multiplicera ÅEf med elpriset (Ep) 

enligt: 

             , [kr] 

Energibesparing: 

Den årliga energibesparingen (ÅEb)  beräknas utifrån att jämföra den årliga 

energikostnaden för den nya anläggningen (ÅEkN) mot densamma för den befintliga 

anläggningen (ÅEkB) enligt: 

          –     , [kr] 

 

Nuvärde: 

I detta arbete har EXCELs inbyggda funktion för nuvärdesberäkning använts. 

Grundformeln för nuvärdet (NV) lyder: 

    
 

      
 

där 

I = enstaka framtida investering 

p = kalkylräntan 

n = tidpunkten (antal år) då investeringen sker 
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CO2-utsläpp: 

Det årliga koldioxidutsläppet (ÅKU) för belysningsanläggningen tar enbart hänsyn 

till den årliga energiförbrukningen (ÅEF) samt CO2-faktorn (KF), i enlighet med 

EcoDesigndirektivet, och beräknas enligt: 

             , [kgCO2] 

 

Payback: 

Grundformeln för återbetalningstiden är investeringen (I) dividerat med den årliga 

avkastingen (ÅA) enligt: 

          
 

  
, [år] 

För att kunna använda payback i detta sammanhang måste formeln korrigeras en 

aning. Avkastningen i detta fall blir våra två årliga besparingar, energibesparingen 

(EB) och underhållsbesparingen (UB). 

         , [kr] 

Då vi inte kan tjäna pengar på ett byte av belysning utan endast spara pengar jämfört 

med att behålla den befintliga belysningen, kan inte anläggningens 

investeringskostnad ses som Investeringen (I). 

Då det även förekommer kostnader under den ekonomiska livslängden i form av 

utbyteskostnader för ljuskällor och drivdon, måste även dessa tas hänsyn till. 

För att få ut anläggningens totala investeringskostnad (ATI) kan vi addera 

anläggningens grundinvestering (AGI) med nuvärdeskostnaden för utbyte av 

ljuskällor (NUL) och drivdon (NUD) enligt: 

                , [kr] 

För att återbetalningstiden skall ge något av intresse måste vi även betrakta 

Investeringen (I) som det belopp som överstiger motsvarande investeringskostnader 

för den befintliga anläggningen. 

                                           , [kr] 

Med dessa modifikationer visar payback beräkningarna antalet år det tar att spara in 

den extra investeringskostnad som uppstår om ett byte av belysningsanläggning 

sker. 
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3. Tillvägagångssätt  

 
Arbetet påbörjades med att sätta sig in i situationen. Ett par gamla LCC-beräkningar 

mottogs för att studeras samtidigt som sökning efter LCC-beräkningar från annat 

håll påbörjades. Med detta underlag gjordes en jämförelse mellan hur tidigare LCC-

beräkningar tagits fram och hur de kan göras annorlunda.  

Detta ledde till en pappersskiss på hur verktyget skulle kunna komma att se ut. 

Denna skiss tillsammans med kravspecifikationen och intervjuer med leverantörerna 

formade sedan det slutgiltiga verktyget. 

 

3.1 Nulägesanalys 
Jag började med att sätta mig in i ämnet genom att söka och läsa texter på internet, 

diskutera med anställda på ÅF och undersöka tidigare gjorda LCC-beräkningar. 

Efter att ha skapat mig kunskap i ämnet och format egna åsikter på 

förbättringsområden för LCC-beräkningarna fick jag ta del av kritiken som 

landstingets kontaktperson hade lämnat. 

 

3.2 Litteraturstudie 
För att kunna utveckla en bättre LCC-modell krävs mycket kunskap, dels om teorin 

bakom tekniken men även den ekonomiska teorin bakom beräkningarna. 

För detta gjordes en litteraturstudie där oräkneliga broschyrer och faktablad från 

Belysningsbranschen (gemensam opartisk organisation för alla företag inom 

belysning) lästes igenom. Resultatet av litteraturstudien gav nyttig kunskap om den 

tekniska teorin samt vilka ekonomiska begrepp som skulle behövas. 

Även EUs EcoDesigndirektiv studerades noggrant vilken tydligt visar på hur det sett 

ut tidigare och vart utvecklingen är på väg. Mycket matnyttig information och 

förklaringar till bl.a. teknikutvecklingen hämtades därifrån. 
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3.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen togs sedan fram utifrån de synpunkter landstinget hade på den 

gamla modellen och önskemål från ÅF. 

Landstinget ansåg att redovisningen av värden och kostnader var bristfällig i den 

tidigare LCC-beräkningen. Det ansågs svårt att följa vart kostnaderna kom ifrån. 

Det ansågs även att resultaten var svåra att tyda. LCC-beräkningen fick även kritik 

för att använda för många schablonvärden och uppskattningar, Landstinget ansåg 

det svårt att avgöra hur väl dessa uppskattningar mötte verkligheten. 

Krav från  Landstinget: 

 Mer detaljerad redovisning. Var kommer kostnaderna ifrån? 

 Tydligare redovisning av resultaten. Vad är kostnaden för belysningen? 

 Noggrannare beräkningar. 

Efter kritiken från landstinget beslutade ÅF att konstruera en modell för LCC-

beräkningar på belysningssystem vilket mynnade ut i detta examensarbete. 

ÅF ville ha en modell som klarade av att dels möta kraven från Landstinget men som 

även skall kunna användas på alla andra projekt som företaget driver. 

Efter ett möte med kontorschefen och ett par berörda konsulter på ÅF beslutades att 

modellen måste göras mer användarvänlig. Tidigare fanns ingen färdig specifik mall 

och det var inte ovanligt att en tidigare gjord beräkning av en kollega fick korrigeras 

för att beräkna nästa projekt. 

För att förenkla användandet önskades förklarande kommentarer till samtliga 

inparametrar, innehållande riktvärden för parametrar som ränta, arbetskostnader 

etc.  

Krav från ÅF: 

 Mer användarvänligt för konsulten. 

 Förklarande text till parametrarna direkt i programmet. 

 Miljöaspekten. CO2-påverkan? 

 Grafiska såväl som numeriska resultat av beräkningarna. 

 Enkelt kunna jämföra flera alternativ. 

 Låsta celler där inget skall anges. 

 Payback-tid som valmöjlighet. 

 Möjlighet att anpassa modellen efter kunden. 

 Schablonvärden/riktmärken för inparametrar tillgängliga i programmet. 
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Även Miljöstyrningsrådets krav av en LCC-kalkyl för upphandlingar var tvungna att 

mötas. Miljöstyrningsrådets krav på LCC-beräkningar för upphandlingar återfinns i 

bilaga 1. 

För att möta dessa krav färgkodades cellerna i dokumentet så att konsulten enkelt 

kan se vilka celler som skall fyllas i och vilka som beräknas av programmet. De celler 

som inte kräver någon manuell inmatning låstes även så att det inte är möjligt att av 

misstag ändra i dessa. Kommentarer till celler skapades, med förklaringar samt 

riktmärken, som blir synliga när muspekaren förs över cellen. 

Modellen konstruerades så att den kan jämföra en befintlig anläggning med upp till 

två alternativ sida-vid-sida, även diagram som visar resultaten sida-vid-sida lades till 

för att skapa en grafisk illustration över resultaten. 

Miljöaspekten togs med genom att beräkna koldioxidutsläppet relaterat till 

energiförbrukningen samt beräkningar av kvicksilverinnehållet i anläggningen, även 

dessa beräkningar illustreras med diagram i programmet. 

För att kunna anpassa modellen till olika projekt konstruerades modellen så att 

beräkningar och resultat som anses orelevanta kan döljas. Programmet kommer dock 

att beräkna alla värden för att undvika följdfel i koden. 

 

3.4 Intervjuer 

Med hjälp av litteraturstudien och undersökningarna av olika LCC-modeller, samt 

kravspecifikationen togs en skiss fram, på papper, som underlag till intervjuerna 

med leverantörerna. 

Skissen av modellen presenterades sedan först för Örjan på ”Zymtobel group” (f.d. 

Thorn lighting) och sedan för Jari Söderling på Fagerhult, som bägge har egna 

verktyg för LCC-beräkningar. 

Efter mötet med Örjan föreslogs att drivdonsbyten bör tas med i modellen samt att 

drivdonsförluster skall kunna redovisas separat, då reglersystem inte påverkar 

dessa, även vissa mindre korrigeringar gjordes så att modellen även kan användas 

på gatubelysning. 

Med Jari diskuterades främst miljöaspekten och CO2-faktorn. Efter mötet beslutades 

att ett Europamedel bör användas som standard för CO2-faktorn, men möjlighet att 

ändra denna skall ges då kunden kan ha räknat med en annan faktor sedan tidigare.  

Beslut att använda samma faktor som Fagerhult (515g/kWh) fattades. 
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Efter dessa möten bearbetades feedbacken och programmet kunde konstrueras i 

EXCEL med hjälp av skissen och modifikationerna från intervjuerna.  

När modellen hade konstruerats i EXCEL presenterades den för Staffan och Lars på 

Electroscandia där den testades med en enklare beräkning på ett parkeringsgarage. 

Under testet upptäcktes ett fel i kodningen för drivdonsbyten som sedan kunde 

åtgärdas. Under mötet föreslogs ett par tillägg, som att kunna variera tidsperioden 

för se hur resultaten påverkas av periodlängden i realtid. Detta är dock inte 

genomförbart i EXCEL men skulle kunna implementeras om verktyget görs i någon 

annan programvara. 

 

3.5 Programkonstruktion 
Flertalet dagar lades på att lära sig programmera i EXCEL, som innehåller formler för 

det mesta men som inte är självklara hur de skall användas.  

Då det slutgiltiga resultatet är ett program i EXCEL kan det inte redovisas här men i 

bilaga 2 återfinns en utskrift av en LCC-beräkning av en fiktiv anläggning. 

Programmet är uppdelat i 6 olika blad i EXCEL. 

Blad 1: 

Här matar användaren in all teknisk data som livslängd, effekt och reduceringsfaktor 

samt egenskaper som pris och brinntid. 

Programmet beräknar sedan energiförbrukning/dag. 

Blad 2: 

Här anges kundens pris för 1 kWh samt hur många dagar om året som belysningen 

brinner. 

Programmet beräknar sedan den årliga energiförbrukningen samt energikostnaden 

och eventuella energikostnadsbesparingar och redovisar resultaten numerisk samt 

grafiskt. 

Blad 3: 

På detta blad redovisas själva LCC-beräkningen och dess resultat för anläggningarna 

där kunden enkelt kan se alla kostnader och dess härkomst. Här anges även 

förutsättningarna som räntor, periodtid och framtida prisökningar samt 

arbetskostnader för installation och underhåll. 

Blad 4: 

På detta blad redovisas kostnaderna för de olika anläggningarna, både 

totalkostnaden och delkostnaderna, grafiskt i en tabell. 
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Blad 5: 

Här anges den önskade CO2-faktorn och resultaten för Årligt koldioxidutsläpp samt  

årlig minskning av koldioxid beräknas och redovisas, numeriskt och grafiskt. 

Blad 6: 

Här beräknas och redovisas kvicksilverinnehållet i anläggningarna under hela 

tidsperioden. 

För att försöka förklara hur programmet är uppbyggt finner vi nedan en ”mind map” 

som beskriver hur verktyget fungerar i stora drag. Varje ruta representerar ett blad i 

EXCEL och pilarna påvisar ordningen av dessa. 
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4. Resultat 
 
Resultatet av arbetet är ett program i EXCEL som beräknar diverse kostnader och 

miljöpåverkan för en befintlig belysningsanläggning under dess livstid, samt jämför 

denna med upp till två alternativa anläggningar, samt ett användardokument. 

I rapportens resultatdel redovisas programmet i form av en testutskrift på en 

exempelberäkning. 

 

4.1 Programutskrift 
När detta arbete utfördes fanns inte resurser för att testa programmet i verkligheten. 

För att testa programmet utfördes en exempelberäkning för en fiktiv anläggning där 

Per-Olof Österlund på ÅF bistod med realistiska värden för inparametrarna. 

En fiktiv arbetsplats skapades med belysning av äldre typ. Arbetsplatsen fick en 

korridor, reception, entré, kontor, toaletter och ett lunchrum. Samtliga med 

tillhörande lämplig belysning. 

Med handledning av P-O skapades två alternativa belysningsanläggningar som 

skulle kunna motsvara den redan skapade anläggningen. En med lysrör och en med 

LED-armaturer.  

Diagrammet illustrerar energiskostnaderna för anläggningarna beräknade av 

programmet. 

 

 

 

9 445 kr 

4 424 kr 

2 387 kr 

Energikostnad (kr/år)

Årlig energikostnad för de 
olika anläggningarna 

Befintlig Lysrör LED
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Nedanstående diagram visar resultatet av LCC-beräkningen samt 

koldioxidberäkningarna. 

 

 

 

 

I bilaga 2 återfinns utskriften av den fiktiva exempelberäkningen i sin helhet. 
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4.2 Användardokument 
För att förenkla användandet av programmet togs ett användardokument fram som 

tydligt beskriver hur användaren skall gå tillväga. 

Användardokumentet återfinns i bilaga 3. 
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5. Analys 
 
Slutprodukten uppfyller samtliga krav från Landstinget, ÅF samt 

Miljöstyrningsrådet och kommer användas av ÅF i framtida projekt. 

Modellen har förbättrats mot den tidigare modellen med bl.a. 

 Grafiska illustrationer av resultat 

 Kommentarer till celler med förklarande text och riktvärden 

 Möjlighet att enkelt dölja orelevant data 

 Noggrannare beräkningar bl.a. av den faktiska brinntiden hos ljuskällan 

 Möjlighet att beräkna payback 

 Beräkningar av miljöpåverkan  

 Beräknar och redovisar resultat för flera alternativ på samma sida 

Rum för förbättring finns dock då EXCEL har sina begränsningar. Önskemål om 

rullistor med armaturer samt möjlighet att se hur kostnader varierar, beroende på 

vald ränta eller beräkningsperiod, direkt i diagrammen skulle kunna implementeras 

om programmet kodas som ett eget program istället för, som i detta fall, i EXCEL. 

Det är viktigt att presentera kalkylen/resultatet för kunden och inte bara skicka över 

den. Presentationen underlättar för kunden att förstå resultatet och onödiga 

missförstånd kan således undvikas. 

Miljöberäkningarna kan agera som en vågmästare då två alternativ har samma 

totalkostnad. 

Att tydligt påvisa hur totalkostnaden fördelas på investering, underhåll samt drift 

underlättar för kunden att välja det alternativ som passar bäst ekonomiskt, även om 

totalkostnaderna är lika stora.  

För en kund kan det vara fördelaktigt att välja alternativet med lägre 

investeringskostnad men med högre drift och underhållskostnad. Medans det för en 

annan kund kan vara fördelaktigt att välja alternativet med högre 

investeringskostnad och lägre driftkostnad. 
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LIFE CYCLE COSTS (LCC) FOR INDOOR LIGHTING - 

DESCRIPTION OF THE TOOL AND ITS PARAMETERS 
 

 

LCC IN THE PROCUREMENT 

The LCC tool for indoor lighting has been prepared by the Swedish Energy Agency, see 

http://www.energimvndigheten.se/Global/F%c3%b6retag/Energieffektivisering%20i%20f 

%c3%b6retag/LCC%20belvsning%20ver%202010-12-17%20ver%202.xls. The tool can be used in 

the evaluation of tenders to clarify the actual (compiled) costs that the procuring entity/authority 

will need to pay for the product during its service life. The tool can also provide assistance in the 

needs analysis to better plan purchases and to make an estimate of what a green alternative would 

cost in comparison to a conventional product - it may prove to be less rather than more expensive! 

In the needs analysis, MSR's general calculation tool may also be of assistance, see 

www.msr.se/sv/Upphandling/LCC-och-miljoekonomi/Generell-LCC-kalkyl/. 
 

When the tool is used in the needs analysis, there are no specific demands on how it should be used. 

The user may instead try different scenarios (see chapter on uncertain parameters below) to arrive at 

the best solution. If the tool is used in the tender evaluation, however, the Swedish Public 

Procurement Act (LOU) will apply, and just as in other requirements, the LCC requirements must 

comply with this legislation. This document therefore focuses on how LCC is used in the tender 

evaluation. 
 

In order to use LCC as an award criterion when assessing what is the economically most profitable 

tender, the tender documentation must clearly describe the parameters that will be included in the 

calculation. The documentation and measuring methods that will be applied also need to be 

described, so that it is clear what information the tenderer must provide. Below is an example of 

what information the procurer should provide in the tender documentation document and what 

information should be requested from the suppliers in order to make the evaluation. The tool also 

contains explanations for each parameter, see comments in the Excel spreadsheet (the red triangles). 

Don't forget to specify if the prices will apply with or without VAT. 
 

 

THE PROCURER DEFINES THE FOLLOWING CONDITIONS IN THE TENDER DOCUMENTATION  

 

Calculation conditions 

Number of years the calculation comprises (years of use), 

i.e. en economic life cycle, see chapter "Definition and explanation of the tool's parameters" below. 

Annual real interest rate (in percent) 

Real interest rate is defined as interest rate minus inflation during the life cycle. See chapter "Conditions" for more information. 

 

 

 

http://www.energimvndigheten.se/Global/F%c3%b6retag/Energieffektivisering%20i%20f%20%c3%b6retag/LCC%20belvsning%20ver%202010-12-17%20ver%202.xls.
http://www.energimvndigheten.se/Global/F%c3%b6retag/Energieffektivisering%20i%20f%20%c3%b6retag/LCC%20belvsning%20ver%202010-12-17%20ver%202.xls.
http://www.msr.se/sv/Upphandling/LCC-och-miljoekonomi/Generell-LCC-kalkyl/
http://www.msr.se/sv/Upphandling/LCC-och-miljoekonomi/Generell-LCC-kalkyl/
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Annual energy price increase over and above inflation (in percent) 

Annual energy price increase over and above inflation (in percent) 

Annual price increase (or decrease) for light sources over and above inflation (in percent) 

Running and maintenance cost 

Operating time before control/regulation 

h/year, see Excel spreadsheet for guidelines. 

Electricity price (SEK/kWh) 

Replacement costs per light source, each (SEK) 

The procuring authority specifies the costs for replacing light sources, excluding the light source itself. If different costs are estimated for 

different light sources, this must be specified. 

Reduction factor
1
 through manual control, motion detection or daylight detection  

(the procuring entity specifies what the procurement comprises). 

 

The procuring authority bases these factors on SS-EN 15193, see the standard values defined in "Ljus och rum", chapter 10. 

To determine total reduction, multiply the values by each other. 

Example for reduction factor for office with motion-detecting controls: Reduction 

factor manual control = 0.8 Reduction factor motion-detecting controls = 0.75 

Total reduction = 0.8*0.75=0.6 

 

¹Reduction factor is a measurement of the extent to which energy consumption can be reduced with controls. 

 

 

 

THE SUPPLIER MUST PROVIDE THE FOLLOWING DATA 

 

INVESTMENT COSTS 

Luminaires 

Manufacturer/Name 

Number of luminaires 

Unit price (SEK) 

Light sources 

Number of fluorescent tubes/lamps (light sources) per luminaire (each) 

Power output of fluorescent tubes/lamps (light sources) (W) 

Power per light source including operating losses (W) 

Price per unit (SEK/unit) 

Lifespan of light source 

Lifespan of halogen lamps, fluorescent lamps (low-energy lamps) and LED lamps, measured in average lifespan as specified in  
IEC EN 60901. For tubular fluorescent lamps, single-capped fluorescent lamps and metal halide lamps, service life applies as 
specified in IEC EN 60081 Annex C. 
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Installation 

Material and labour costs/luminaire (SEK) 

Control and regulation equipment: Costs for control equipment (SEK) 

The procurer must specify type, i.e. motion detection, daylight detection, simple timer, dimmer) 

Other costs for installation 

OPERATING COSTS 

Stand-by (Parasitic power) 

As specified in SS-EN 15193 (also see information below). 

Maintenance costs 

Maintenance costs per luminaire 

If this is included, it should be specified what the maintenance service will comprise. 

Operating times between maintenance (hours) 

If this is included, it must be specified under a maintenance service 

 

From the above parameters, it is important to select those parts that are appropriate for the 

procurement in question. In simpler procurements or call-offs, all parameters may not need to 

be included, such as maintenance costs that must be clearly specified if they are to be included 

in the tender documentation. 

The conditions that apply for the procurement must be clearly specified by the procurer and it 

must be clear what the supplier will provide. The information requested from the suppliers must 

also be produced in a standardized and uniform manner in order to permit a comparison. Of 

course, the evaluation must also compare equivalent products, which must be specified in the 

tender documentation. 

DEFINITION AND EXPLANATION OF THE TOOL'S PARAMETERS 
 

The tool analyzes an economic life cycle and not a “cradle to grave” life cycle like in life cycle 

analyses (LCA). Accordingly, the tool only takes costs that impact the procuring entity into 

consideration and not other environmental costs that impact society. In order to guarantee that 

the investment becomes environmentally appropriate, we recommend that the tool is used as a 

supplement to the Swedish Environmental Management Council's environment criteria, perhaps 

as part of a needs analysis or as an award criterion. 
 

The user can enter the necessary parameters into the calculation and include all the costs that 

arise during the period of ownership. Standard figures have been entered into the tool as 

examples to demonstrate how it works. The tool includes red tabs with examples. However, 

explanations are provided below for some important parameters in the tool. 
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CONDITIONS 

The conditions at the top of the spreadsheet define the terms for the calculation. The 

procuring entity provides this information. 
 

The interest used internally within the procuring entity is entered as the interest and may 

consequently vary depending on the organization. Interest must be entered as real interest, 

i.e. an interest rate that is unaffected by inflation (nominal interest minus inflation). A real 

interest rate of 4-5% is usually recommended for municipalities and counties. Energy price 

increases can also be entered here. 
 

 

INVESTMENT COSTS 

The supplier enters information here on light sources and luminaires, such as power 
output, price and installation costs. If the lighting has control and regulation systems and 
this has been specified, the supplier fills in the costs for these here. 
 

 

OPERATION AND MAINTENANCE COSTS 

It is important that the information provided by the suppliers is standardized so as to 

permit a comparison of different products. Under operation and maintenance costs, the 

procurer must then specify a number of particulars such as operating time, electricity price 

and reduction factor, if any. See below. The supplier provides information on the parasitic 

power (stand-by, see below for more information), and any maintenance costs if this 

service is requested by the procuring entity. 
 

Reduction factors 

Reduction factor is a measurement of the extent to which energy consumption can be 

reduced with 

1. manual controls 

2. motion detection 

3. daylight detection 

This factor should either be obtained from the supplier or standard values should be found, 

see "Ljus och rum", chapter 10. To determine total reduction, multiply the values by each 

other. 
 

Example reduction factors for office with motion-detecting controls: 

 Reduction factor manual control = 0.8 

 Reduction factor motion-detecting controls = 0.75 

 Total reduction = 0.8 x 0.75 = 0.6 
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Parasitic power 

Parasitic power is the power output for control and regulation equipment when the 

luminaire is turned off (stand-by power). This information should be requested by the 

supplier and the values should either be calculated in accordance with standard  

SS-EN 15 193 or should be standard values. See, for example, www.ljuskultur.se. Bear in 

mind that there are differences in power output between standard and adjustable ballasts. 
 

Maintenance 

Maintenance costs can be entered as replacement costs per unit on the spreadsheet. If this 

is done, it must be clearly indicated in the tender documentation. 
 

 

PRESENT VALUE 

The present value method is used to recalculate all expected expenses in the investment 

and any earnings to a present value in order to compare future costs with those of today. 

This is because a Swedish Krona today has a different value from a Swedish Krona 

tomorrow, as a Swedish Krona today can be invested or provide a return in some other 

way. Therefore, all future costs are recalculated to the time of the purchase. The extent to 

which the future costs are counted down depends, among other things, on the rate of 

interest chosen and this can accordingly have a major significance for the final overall 

cost. The interest rate used by the organization is specified in the spreadsheet under real 

interest rate. A high value here affects future costs such as operating and maintenance 

costs and ascribes these less significance in the total calculation. 
 

UNCERTAIN PARAMETERS 

There are many uncertain factors in the tool, such as that it is difficult to have advance 

knowledge on parameters such as price changes on light sources and price increases on 

energy. Even interest is an uncertain factor in this context. The calculation will change 

according to what cost of capital is used. This interest rate varies somewhat between 

different organizations and should be determined within the organization. 
 

Another uncertain factor that affects cost is the number of years the lighting system will be 

used. This can be the economic lifespan or the total lifespan that the product will have in 

its existing condition. Lifespan must be defined by the procuring entity and will have a 

significance for the final total cost as the purchase price from a cost standpoint becomes 

less important the more years the product is used.  
 

To understand how these uncertain parameters effect the final outcome, a "test 

calculation" can be made with a number of different values. In the procurement itself, 

however, it is important to not exaggerate these uncertain factors and to clearly specify 

what figures you will be using. This will ensure that the suppliers are aware of the 

conditions for evaluation and that there will be equal treatment and transparency, two 

basic criteria for public procurement. 

http://www.ljuskultur.se/


Anvisningar:
Fyll endast i rutor som är ljusgrå
Turkosa fält visar resultat
Röda trianglar i hörnen signalerar 
att det finns en kommentar för rutan eller raden
Grå celler beräknas av programmet

Område Armatur Livslängd [timmar] Pris/st Antal Ljuskälla/armatur Pris/st Effekt/armatur [W] Drivdonsförluster Driftdonets livslängd [timmar] Brinntid Reduceringsfaktor kWh/dag
Korridor Downlight xx 15000 0 kr 25 1 200 kr 25 3 25000 10 1 7
Korridor väggkonsol 5000 0 kr 5 2 45 kr 80 3 25000 10 1 4,15
Reception alfreda 5000 0 kr 3 1 100 kr 60 3 25000 9 1 1,701
golv flåry2 10000 0 kr 6 2 120 kr 35 3 25000 9 1 2,052
golv flåry 5000 0 kr 12 2 66 kr 20 3 25000 9 1 2,484
Entré smurftopp 10000 0 kr 2 2 55 kr 120 3 25000 9 1 2,214
Kontor lysrör 10000 0 kr 30 3 40 kr 76 3 25000 9 1 21,33
Toalett trött porslinkupol 10000 0 kr 4 1 35 kr 36 3 25000 1,5 1 0,234
Lunchrum smörgåslampa 10000 0 kr 8 4 45 kr 100 3 25000 1,5 1 1,236
Totalt 10263 0 kr 95 69 kr 5404 25000 7,84803921568627 42,401

Namnge anläggning:
Lysrör

Område Armatur Livslängd [timmar] Pris/st Antal Ljuskälla/armatur Pris/st Effekt/armatur [W] Drivdonsförluster Driftdonets livslängd [timmar] Brinntid Reduceringsfaktor kWh/dag
Korridor Downlight xx 25000 1 900 kr 20 1 200 kr 25 2 25000 10 0,6 3
Korridor väggkonsol 10000 1 200 kr 5 2 45 kr 80 2 25000 10 0,6 2,4
Reception alfreda 10000 1 500 kr 3 1 100 kr 60 2 25000 9 0,6 0,972
golv flåry2 20000 4 000 kr 5 2 120 kr 35 2 25000 9 0,6 0,945
golv flåry 10000 2 000 kr 10 2 66 kr 20 2 25000 9 0,6 1,08
Entré smurftopp 10000 2 100 kr 2 2 55 kr 100 2 25000 9 0,6 1,08
Kontor lysrör 20000 1 100 kr 30 2 40 kr 50 2 25000 9 0,6 8,1
Toalett trött porslinkupol 10000 700 kr 4 1 35 kr 36 2 25000 1,5 0,6 0,1296
Lunchrum smörgåslampa 10000 1 400 kr 8 4 45 kr 100 2 25000 1,5 0,6 0,72
Totalt blandat 17471 1 606 kr 87 70 kr 4273 25000 4,51656441717791 19,8626

Namnge anläggning:
LED

Område Armatur Livslängd [timmar] Pris/st Antal Ljuskälla/armatur Pris/st Effekt/armatur [W] Drivdonsförluster Driftdonets livslängd [timmar] Brinntid Reduceringsfaktor kWh/dag
Korridor Downlight xx 45000 2 400 kr 20 1 0 kr 20 0 25000 10 0,6 2,4
Korridor väggkonsol 50000 1 800 kr 5 1 0 kr 30 0 25000 10 0,6 0,9
Reception alfreda 50000 1 900 kr 3 1 0 kr 35 0 25000 9 0,6 0,567
golv flåry2 100000 4 000 kr 4 1 0 kr 20 0 25000 9 0,6 0,432
golv flåry 50000 2 500 kr 8 1 0 kr 12 0 25000 9 0,6 0,5184
Entré smurftopp 50000 2 500 kr 2 1 0 kr 65 0 25000 9 0,6 0,702
Kontor lysrör 50000 2 300 kr 25 1 0 kr 36 0 25000 9 0,6 4,86
Toalett trött porslinkupol 30000 1 300 kr 4 1 0 kr 4 0 25000 1,5 0,6 0,0144
Lunchrum smörgåslampa 30000 2 500 kr 6 1 0 kr 60 0 25000 1,5 0,6 0,324
Totalt blandat 48701 2 356 kr 77 0 kr 2237 25000 5,01038961038961 10,7178

Befintlig anläggning

Ny anläggning alternativ 1

Ny anläggning alternativ 2

Ekonomisk utvärdering av belysningssystem 
Livscykelanalys enligt riktlinjer från Statens Energimyndighet 

Version 2014-06-16



Elpris 0,99 kr/kWh
Verksamhet 225 dagar/år

Energisparkalkyl: Befintlig Lysrör LED
Energiförbrukning (kWh/år) 9540 4469 2412
Energikostnad (kr/år) 9 445 kr 4 424 kr 2 387 kr

Energibesparing (kr/år) 0 kr 5 020 kr 7 057 kr

Energibesparing (%) 0,0 % 53,2 % 74,7 %
46,8 % 25,3 %

Årlig energikostnad för de olika anläggningarna

Energikostnad (kr/år)

2 387 kr

4 424 kr

9 445 kr

Befintlig Lysrör LED

Energibesparing i %  
mot befintlig anläggning



Projekt:
Test av LCC-verktyg

Projektnummer:
xxxxxxxxxxxxxxx

Handläggare:
Joakim Grape

Datum: 
6/18/14

Förutsättningar: (enheter) Befintlig Lysrör LED
Perioden kalkylen omfattar: år 20 20 20

Årlig real ränta: 5 % 5 % 5 %

Årlig energiprisökning (exkl. inflation): 2 % 2 % 2 %

Årlig prisökning för ljuskällor (exkl. inflation): 10 % 0 % −3 %

Investeringskostnader:
Armaturer
Antal armaturer st 95 87 77
á-pris kr/st 0 kr 1 606 kr 2 356 kr
Total Armaturkostnad 0 kr 139 700 kr 181 400 kr
Ljuskällor
Totalt antal ljuskällor st 204 163 77
á-pris kr/st 69 kr 70 kr 0 kr
Total ljuskällekostnad kr 14 174 kr 11 470 kr 0 kr
Installation
Montagekostnader/armatur kr/arm 200 kr 400 kr 400 kr
Styr/reglersystem kr 0 kr 10 000 kr 10 000 kr
Övrigt kr 0 kr 0 kr 0 kr
Total Installationskostnad 19 000 kr 44 800 kr 40 800 kr

Summa Investeringskostnad kr 33 174 kr 195 970 kr 222 200 kr
Befintlig Lysrör LED

Driftkostnader:
Installerad Effekt (inkl drivdonsförluster) kW 5,40 4,27 2,24
Energianvändning per år kWh/år 9540 4469 2412
Elpris kr/kWh 0,99 kr 0,99 kr 0,99 kr
Energikostnad per år kr/år 9 445 kr 4 424 kr 2 387 kr

Nuvärde driftkostnader kr 144 731 67 799 36 584

Underhåll- och utbyteskostnader:
Rengöring och underhåll av armaturer
Underhållskostnad per armatur kr/arm 100 kr 100 kr 100 kr
Underhållsintervall år 1,00 5,00 8,00
Nuvärde underhållskostnad kr 124 311 25 682 15 329
Utbyteskostnader ljuskällor
Antal ljuskällor st 204 163 77
Ljuskällepris kr/st 69 kr 70 kr 2 356 kr
Antal armaturer st 95 87 77
Utbyteskostnad/armatur kr/arm 200 300 300
Medellivslängd timmar 10263 17471 48701
Medelbrinntid/år timmar/år 1766 1016 1127
Utbytesintervall år 5,8 17,2 43,2
Antal byten under perioden st 3 1 0
Nuvärde utbyteskostnad ljuskällor kr 145 859 37 570 0
Utbyteskostnader drivdon
Antal drivdon st 95 87 77
Á-pris kr/st 200 kr 200 kr 200 kr
Arbetskostnad utbyte kr/st 200 kr 200 kr 200 kr
Medellivslängd timmar 25000 25000 25000
Medelbrinntid/år timmar/år 1766 1694 1879
Utbytesintervall år 14,2 14,8 13,3
Antal byten under perioden st 1,0 1,0 1,0
Nuvärde utbyteskostnad drivdon kr 19 000 kr 17 400 kr 30 800 kr

Summa Underhåll/Utbyteskostnader (nuvärde) kr 289 170 80 652 46 129

Total Nuvärdeskostnad kr 467 074 344 421 304 913
Differens mot befintlig 122 653 kr 162 161 kr

Lönsamt Lönsamt

Återbetalningstid
Payback år - 5,32 4,40



Total Nuvärdeskostnad för de olika 
anläggningarna
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CO2-faktor 0,515 kg/kWh

Årligt utsläpp Årlig minskning
Befintlig 4913 0 kg CO2
Lysrör 2302 2612 kg CO2
LED 1242 3671 kg CO2

Miljöpåverkan  
- CO2

Årlig CO2-emission från anläggningen
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Anläggning Kvicksilver Ljuskällor byten totalt antal ljuskällor Total mängd hg i systemet under perioden
Befintlig 1 204 3 816 816
Lysrör 1 163 1 326 326
LED 0 77 0 77 0

Miljöpåverkan  
-kvicksilver

Total mängd kvicksilver i systemet över perioden
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Användardokument 
- LCC-verktyg för befintlig anläggning i EXCEL framtaget av 

Joakim Grape för ÅF Infrastructures räkning. 

Detta dokument ämnar förenkla användandet av verktyget samt förklara eventuella 

svårigheter som kan uppstå vid användande. 

Nedan har vi en ”mind map” som beskriver hur verktyget fungerar i stora drag och 

ger en övergripande bild av hur verktyget är uppbyggt. Varje ruta representerar ett 

blad i EXCEL och pilarna påvisar ordningen av dessa. 

 

För enkelhetens skull tar vi verktyget blad för blad. 

Kommentarer finns till samtliga kolumner, rader eller rutor där ni kommer behöva 

ange något. Placera muspekaren över en ruta med en röd triangel i högra hörnet för 

att se kommentaren. På första bladet sitter nedanstående ruta med anvisningar, 

dessa gäller för hela verktyget. Jag har även låst de celler som ni inte skall skriv i. 

Dessa celler kan låsas upp, genom att klicka på ”Ta bort bladets skydd” under fliken 

”Granska”, med lösenordet ”LCC”. 

 

 

 

 

 

 

Anvisningar:           
  Fyll endast i rutor som är ljusgrå   
  Turkosa fält visar resultat     
  Röda trianglar i hörnen signalerar      

  
att det finns en kommentar för rutan 
eller raden     

  Grå celler beräknas av programmet     



Blad 1: 

Önskas plats för fler armaturer i anläggningen högerklickar du på radnumret ute till 

vänster och väljer alternativet ”Infoga”. Programmet infogar då en ny rad ovanför 

den du klickat på med samma ”kodning” som raden ovanför.  

Om ni inte vill visa en specifik kolumn på utskrifterna så är det bara att högerklicka 

på kolumnens bokstav och välja dölj. Värdena bör dock fyllas i innan de dolts så inga 

följdfel uppstår. 

I Kolumn M där energiförbrukningen redovisas kan det, i vissa fall, förekomma att 

rutan för en armaturs energiförbrukning står tom (detta kan ske om man bara 

kopierar värdena från ovanstående rader). Detta orsaker inga problem då den totala 

förbrukningen för anläggningen ändå beräknas korrekt. Vill man i dessa fall ”fylla 

rutan” så är det bara att klicka på rutan ovanför och dra ner det lilla plustecknet i 

hörnet över den tomma rutan. 

 

Blad 2: 

Här matar du in kundens elpris samt hur många dagar verksamheten har öppet. 

Programmet beräknar då med hjälp av värdena på blad 1, energiförbrukning/år, 

energikostnad/år, energibesparing/år samt energibesparingen i %. Resultaten 

redovisas både i form av siffror och i diagram. 

 

Blad 3: 

Här ges först möjlighet att fylla i projektnamn och projektnummer, datum och 

handläggare. 

Sedan skall förutsättningarna för kalkylen anges. Till varje rad där ett värde skall 

anges finns en förklarande kommentar, finns även några kommentarer till värden 

som inte behöver fyllas i. Observera att endast ljusgrå celler skall fyllas i manuellt. 

Du kan även här anpassa kalkylen en aning efter kunden genom att dölja 

information som du inte vill visa (för att inte skapa onödiga funderingar hos 

kunden). Alla celler måste dock fyllas i. Du döljer en rad genom att högerklicka på 

raden och välja dölj. 

Om du inte vill räkna med drivdonsbyten anger du 0kr på rad 68-69 innan du döljer 

raderna. På så sätt kommer inte värdena att påverka modellen då rader som dolts 

ändå räknas av programmet. 

Programmet visar sedan anläggningarnas totala nuvärde samt om det är lönsamt att 

byta. Längst ner visas även payback-tiden som självklart också kan döljas. 



Blad 4: 

På detta blad behöver ingenting anges. 

Bladet visar dem totala nuvärdena för anläggningarna samt vad kostnaden kommer 

ifrån. 

Blad 5: 

Detta blad visar CO2-påverkan från de olika anläggningarna samt hur mycket 

kunden kan minska sitt CO2-utsläpp med. 

I cell ”I 17” anges CO2-faktorn. Värdet som redan är ifyllt är ett europamedel som 

bl.a. Fagerhult använder sig av. Då vi ”handlar” med elen över gränserna är detta 

värde mer lämpat än ett rent ”svenskt” värde. 

Möjligheten finns dock att ange något annat värde, t.ex om kunden själv sedan 

tidigare räknat med en annan faktor. 

Blad 6: 

Detta blad är en grov förenkling av kvicksilver innehållet i de olika anläggningarna. 

Programmet räknar med 1mg/ljuskälla om ni anger att det är en ”kvicksilver 

anläggning”.  

I cellerna ”E 17-19” anger ni 1 om systemet innehåller kvicksilver eller 0 om det 

saknar kvicksilver (t.ex LED). 

Observera att programmet räknar att samtliga ljuskällor antingen innehåller 

kvicksilver eller ej! 

Detta blad kan användas som skiljevåg mellan två, i övrigt, jämbördiga alternativ 

och bör inte ges mer omtanke än så. 

 

 


