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1 Inledning 
Integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden (IPTE) är en trend på stark frammarsch 
globalt sett, d v s hur man snarare än att sälja produkten integrerar produkter och tjänster 
till ett erbjudande som uppfyller kundens behov. Denna typ av erbjudanden går under en 
mängd olika begrepp, t ex Integrerade produkt och tjänsteerbjudanden, Product Service 
Systems (PSS), funktionsförsäljning, integrerade lösningar, eftermarknadstjänster, helhet-
såtagande, produkter med mervärde och totallösning. I nedan text kommer begreppet In-
tegrerade produkt och tjänsteerbjudanden (IPTE) att användas. 

IPTE handlar om att utveckla kunderbjudanden som uppfyller ett av kunden definierat 
behov. Fokus är att, i relation till kundnyttan och utifrån ett livscykelperspektiv utveckla 
ett erbjudande som består av en integrerad kombination av produkter och tjänster. Pro-
dukter och tjänster som har tagits fram i en parallell process och som är ömsesidigt an-
passade för att fungera bra ihop. Detta skiljer sig med den traditionella försäljningen då 
leverantören överför ansvaret till kund genom försäljningsfasen.  

Genom IPTE skapas tät kontakt mellan leverantören och kunden vilket leder dels till att 
erbjudandet kan skräddarsys och förbättras, för att passa kunden bättre. I många fall kvar-
står ansvaret för att IPTE uppfyller kundkraven under hela användningsfasen hos leveran-
tören. Ett exempel är när en kund inte äger maskinerna som leverantören installerat utan 
bara använder dem och de produkter som de erbjuder och betalar för producerad volym. 
Leverantören tar tillbaka maskinerna när kunden inte behöver dem längre. I denna typ av 
fall ökar leverantörens intresse att se till att kunden nyttjar installerade maskiner så länge 
som möjligt och att eventuella driftstörningar, exempelvis behovet av reparationer mini-
meras. Genom att leverantören tar utökat ansvar för erbjudandet kan även förbättringar 
lättare kartläggas och genomföras jämfört med traditionsenligt försäljning. Detta leder till 
att livslängden på en produkt kan öka likväl att produkten enklare kan resthanteras. 

På uppdrag av VINNOVA genomför Linköpings Universitet ett projekt med som syftar 
till att sammanställa och bygga kunskap om svenska företags och forskares aktiviteter 
inom området Integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden samt att sprida denna kun-
skap. Detta projekt kallas för KIPTES, en förkortning för Kartläggning av Integrerade 
Produkt- och TjänsteErbjudanden i Sverige. 

KIPTES-projektet består av fem steg; 1. Litteraturgenomgång, 2. Kartläggning av forska-
re, 3. Kartläggning av företag, 4. Fallstudier och 5. Handbok. Denna rapport ingår som en 
del i fjärde steget som består av genomförandet av fyra fallstudier på fyra företag för att 
kvantifiera och analysera ekonomiska och miljömässiga data om ett IPTE från respektive 
företag. 

Det företag som har studerats i denna rapport heter Servicestaden Sverige AB och den 
tjänst som studerats är fasadtvätt. 



8 

 

1.1 Syfte 
Denna studie har som syfte att kartlägga miljö- och kostnadsfördelarna ett Integrerat Pro-
dukt- och TjänsteErbjudande av fasadtvätt ger jämfört med traditionell försäljning. En 
livscykelanalys (LCA) respektive livscykelkostnadsanalys (LCC) har genomförts för att 
kartlägga och jämföra miljöpåverkan respektive monetära kostnader.  

1.2 Målgrupp och avsedd tillämpning 
Denna studies målgrupp är främst de som är intresserade av IPTE och vill veta hur IPTE 
står sig mot traditionell försäljning utifrån miljö- och ekonomiska faktorer. 

1.3 Genomförande 
Studien bygger på fakta som erhållits av det aktuella företaget och då data inte funnits 
tillgänglig på i rapporten redovisade antaganden som gjorts i dialog med företaget. För att 
öka rapportens resultatkvalitet så har antaganden rörande IPTE-alternativen alltid under-
skattats och de andra alternativen överskattats. Detta gör att skillnaderna i rapporten mel-
lan IPTE och de andra alternativen är mindre än de troligtvis är om det funnits data för 
alla delar av respektive alternativs livscykler. I studien har författaren även antagit att an-
vändningsgraden för samtliga studerade metoder uppgår till hundra procent. 

1.4 Disposition och innehåll 
Kapitel 1 beskriver syfte, målgrupp och rapportens disposition.  

Kapitel 2 till 5 fokuserar på LCA. Kapitel 2 består av mål och omfattningsbeskrivning 
vari den funktionella enheten redogörs tillsammans med avgränsningar och systemgrän-
ser. Kapitel 3 innehåller förutom inventeringens även en genomgång av de olika scenarier 
som är antagna i studien, först sammanfattningsvis och därefter enskilt. Kapitel 4 redovi-
sar respektive scenarios miljöpåverkan genom att först redogöra för modelleringen och 
analysmetoden följt av resultatet från miljöpåverkansbedömningen. Kapitel 5 redovisar 
en känslighetsanalys. 

Kapitel 6 till 9 fokuserar på LCC. Kapitel 6 redogör hur LCC:n har genomförts och dess 
avgränsningar. Kapitel 7 innerhåller inventeringen av kostnaderna och börjar med en 
sammanfattning av de olika aktiviteter som tagits med. Därefter redogörs för respektive 
scenarios kostnader som uppkommer vid tillverkning, användning och resthantering. Ka-
pitel 8 redovisar resultatet av LCC:n utifrån de olika scenarierna. Kapitel 9 redovisar en 
känslighetsanalys.  

Kapitel 10 innehåller en diskussion kring de olika resultaten, först genom att diskutera 
LCA:n och LCC:n separat och därefter genom att jämför scenarierna utifrån de bägge 
metoderna. Kapitel 11 innehåller de slutsatser som är dragna utifrån resultatet och diskus-
sionen. 
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2 Livscykelanalys – Mål och omfattningsbeskrivning 
Detta kapitel beskriver utgångspunkten för livscykelanalysen av fasadtvätt utifrån syftet 
för denna studie. 

2.1 Funktionell enhet 
För att kunna jämföra och analysera skillnaderna mellan olika typer av tjänster och pro-
dukters miljöpåverkan används ett systemperspektiv och en funktionell enhet som beskri-
ver den funktion som ska jämföras. Den funktionella enheten i denna studie är; tvättning 
av 1 m2 putsvägg. 

2.2 Avgränsningar 
För att göra studien hanterbar har flera avgränsningar gjort. Dessa är främst till för att 
göra resultatet mera generellt och därmed mer användbart. 

2.2.1 Avgränsning till andra produkters livscykler 
I samtliga scenarier har inte miljöpåverkan från smutsvattnet beräknats. Anledningen är 
att det finns fler olika sätt att samla in smutsvattnet, samtidigt som smutsen på en fasad 
kan variera kraftigt, beroende på var byggnaden är lokaliserad. Det skulle behövas flera 
olika mätningar för att skapa en generell bild av vad smutsvattnet innehåller, något som 
denna studie inte rymmer. Om fokus i denna studie skulle ha riktats mer mot smutsvattnet 
skulle studiens karaktär ändras varav syftet inte skulle vara aktuellt längre. 

Miljöpåverkan för högtryckstvätt och UR-maskin är enbart beräknade utifrån de uppskat-
tade material som de består av. Detta främst för att fokusera på de aktiviteter som är tyd-
ligt kopplade till den funktionella enheten. En grundlig analys av miljöpåverkan för de 
båda maskinerna skulle leda till att studiens fokus flyttas, från själva tvättningen av fasad 
till framställningen av högtrycksvatten respektive ultrarent vatten. 

Samtliga scenarier utgår från att det behövs en byggställning. Skillnaden i miljöpåverkan 
mellan scenarierna skulle därmed enbart vara den tid som byggställningen står på plats. 
Det har därför ansetts som oväsentligt att ta med byggställningen i livscykelanalys. 

2.2.2 Geografiska avgränsningar 
Servicestaden har i dagsläget sitt kontor i Linköping. Transporterna av maskinerna är be-
räknade utifrån en distans till en kund som finns inom närområdet. För att göra resultaten 
mer generella har ingen hänsyn tagits för specifika förutsättningar i Linköping med om-
nejd.  
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2.3 Systemgränser 
De avvägningar som systemgränserna har skapat har rört hanteringen av data som fram-
kommit under inventeringen, de modeller som programvaran (SimaPro 7.1) använder sig 
av, samt de databaser som programvaran innehåller. Begränsningarna beskrivs vidare 
nedan.  

2.3.1 Geografisk täckning 
Programmet och dess databaser bygger till stor del på datainsamling och förhållandena i 
Schweiz. Detta påverkar resultatet till viss del, främst då det gäller miljöpåverkan från 
kranvatten. Det har därför valts att i känslighetsanalysen undersöka om resultatet föränd-
ras på grund av detta. 

2.3.2 Teknologisk täckning 
Qlean-metoden är relativt ny och Servicestaden förbättrar kontinuerligt metoden. Denna 
studie bygger på uppgifter uppskattade på en UR-maskin som i dagsläget används och en 
högtryckstvätt som Servicestaden tidigare använt. 
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3 Livscykelanalys – Inventering 
Detta kapitel syftar till att beskriva de olika scenarierna. Varje scenario innehåller en kort 
sammanfattning av själva scenariot, varefter de olika komponenterna redogörs. De olika 
komponenternas beskrivning syftar främst till att lyfta de data som använts i miljöpåver-
kansbedömningen. Uppgifterna till de olika scenarierna kommer från Servicestaden sånär 
som innehållet för fasadtvättmedlet. 

3.1 Fasadtvätt och målning 
Denna studie utgår från att fasadtvätt sker i samband med ommålning av en byggnads 
fasad. Med fasadtvätt menas professionell fasadtvätt som utförs av anlitade yrkesmän. 
Tvättning och målning brukar generellt sett utföras av olika företag.  

Då målningen ska genomföras måste fasaden vara torr nog för att färgen ska fästa. Bero-
ende på tvättmetod tränger en viss mängd fukt in i väggen. Detta innebär att väggen mås-
te torka innan den kan målas.  

3.1.1 Fasaden som arbetsyta 
Utformningen av byggnaden som ska tvättas och målas påverkar genomförandet och det 
finns olika alternativ för att underlätta arbetet med fasaden. Förlängda munstycken på 
tvättutrustningen, skylift, flyttbara byggställningar eller fasta byggställningar är exempel 
på hjälpmedel för att underlätta fasadtvätten. När väggen ska målas efter tvätt är det för-
delaktigt att använda en byggställning som monteras fast på väggen, då det underlättar för 
målaren (Rosdahl, 2009). 

3.2 Traditionell försäljning av fasadtvätt 
I den traditionella försäljningen av fasadtvätt vänder sig kunden först till en målarfirma 
för att beställa fasadmålning. Målarfirman ger kunden en uppskattning på hur lång torktid 
som fasaden behöver från det att den tvättats till dess att de kan måla. Målarnas uppskatt-
ning bygger på den torktid som traditionell fasadtvätt med högtryckstvätt kräver, vilket 
motsvarar mellan sex och tio arbetsdagar.  

Nästa steg är att kunden kontaktar ett företag som tillhandahåller fasadtvätt. Kunden mås-
te själv planera in när rengöringen av fasaden ska ske för att det ska hinna torka i tid till 
målningen. 

3.2.1 Fasadtvätt med högtryckstvätt 
Tvättningen har traditionellt bestått av att ytan som ska rengöras sprutas med ett rengö-
ringsmedel som får verka under en kort tid. Därefter sköljs smutsen och rengöringsmedel 
av från fasaden med hjälp av högtryckstvätt. En högtryckstvätt som används professionel-
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la sammanhang ryms ofta på en mindre lastbil. Då högtryckstvätt används kan vätska 
tränga in en bra bit in i väggen, beroende på vattenanvändning och vattentryck. Detta gör 
att målning inte kan påbörjas förrän väggen fått torka. 

3.2.2 Fasadtvätt med Qlean-metoden 
Qlean-metoden består i att rengöring sker med ultrarent vatten. Ultrarent vatten är kran-
vatten som filtrerats till sådan grad att eventuella biprodukter såsom kalk och salter har 
tagits bort. När det ultrarena vattnet kommer i kontakt med smuts, binder det ultrarena 
vattnet dessa smutspartiklar till sig. Detta medför att smutsen lossnar från den yta som 
den satt fast på. 

Appliceringen av det ultrarena vattnet på fasaden sker genom rörsystem med dysor (Se 
Figur 1). Det ultrarena vattnet tillverkas i en maskin som i denna studie kallas UR-
maskin, som ryms i en släpvagn.  

 

Figur 1. Appliceringen av ultrarent vatten på fasaden sker genom rörsystem med 
dysor. 

För att få ut största effekt av det ultrarena vattnet så genomförs fasadtvätt med Qlean me-
toden alltid uppifrån och ner på fasaden. Detta innebär att förbrukningen av ultrarent vat-
ten och tiden för tvätten är som störst i början. Allteftersom det ultrarena vattnet rinner 
ner längs fasaden luckras smutsen upp även på ytor som inte har dysorna riktade mot sig. 
Qlean-metoden gör att fukten inte tränger så långt in i väggen, utan att målning kan på-
börjas dagen efter att tvättningen ägt rum. 

3.3 Scenarier 
För att kartlägga kostnaderna och miljöpåverkan av fasadtvätt har tre olika scenarier ska-
pats. Scenarierna och antagandena i respektive har kommit till genom samråd mellan för-
fattaren och Servicestaden. Gemensamt för scenarierna är att fasadtvätten kräver använ-
dandet av byggställning och en bemanning av två personer under hela den tid som rengö-
ringen äger rum. Efter att väggen har torkat ska väggen målas varav byggställningen som 
används vid fasadtvätten står kvar fram tills väggen målats. I Tabell 1 redovisas mera 
överskådligt skillnaderna mellan de olika scenarierna. 



13 

Tabell 1. Sammanställning av scenarier. 

Scenario T/I* Tvättmetod Antal m2 per dag Torktid [arbetsdag] 
A T Kem + Högtryckstvätt 300 6 
B T Qlean-metoden 250 6 
C I Qlean-metoden 300 0 

*T/I står för (T)raditionell försäljning och (I)PTE 

3.3.1 Scenario A: Högtryck Traditionell 
Scenario A Högtryck Traditionell innebär traditionell försäljning av fasadtvätt då fasad-
tvättmedel och högtryckstvätt används. En dags arbete motsvarar fasadtvättning av 300 
m2 och torktiden motsvarar sex arbetsdagar. 

3.3.2 Scenario B: Qlean Traditionell 
Scenario B Qlean Traditionell innebär att väggen tvättas av personal som hyrt en UR-
maskin från Servicestaden och därmed tillämpar Qlean-metoden, men säljer fasadtvätt 
enligt den traditionella modellen. Detta innebär att kunden fortfarande utgår från måla-
rens uppfattning gällande torktid på sex arbetsdagar. Scenariot innebär även att den som 
hyrt UR-maskinen inte hinner med lika många m2, som om Servicestaden skulle ha ge-
nomfört fasadtvätten. En dags arbete motsvarar fasadtvättning av 250 m2. Det bör påpe-
kas att detta är ett fiktivt scenario, detta då Qlean-metoden enbart säljs som IPTE till 
kund. 

3.3.3 Scenario C: Qlean IPTE 
Scenario C Qlean IPTE innebär att Servicestaden erbjuder kunden en ren vägg som är 
torr dagen efter tvättningen. Detta sker genom att använda Qlean-metoden. En dags arbe-
te motsvarar fasadtvättning av 300 m2. 

3.4 Inventering av Scenario A 
För fasadtvättning, enligt Scenario A behövs det en högtryckstvätt som vid användning 
förbrukar diesel för att producera högtryckvatten av kranvatten. Det behövs även, för att 
luckra upp smutsen, ett fasadtvättmedel som appliceras på fasaden. Genom fasadtvätt-
ningen (rengöringen) skapas ett smutsvatten1 som består av fasadtvättmedlet, vatten och 
smutsen från fasaden. Till detta tillkommer transport till och från kund av både personal 
och högtryckstvätt. I Figur 2 beskrivs flödesschemat för Scenario A mera visuellt, dock 
utan att själva transporten till och från kund är synliggjord. 

                                                 
1 Smutsvattnet är inte medräknat i livscykelanalysen, men nämns här då det valts att tydliggöra den i figu-
ren som beskriver scenariot. Att smutsvattnet, tillika högtryckstvättens service och resthantering, finns med 
i figuren är för att det ska framgå vilka aktiviteter som fasadtvätt innebär, även de som avgränsats bort. 
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Figur 2. Beskrivning av Scenario A. 

3.4.1 Högtryckstvätt 
I denna studie har högtryckstvätten beräknats utifrån att den består av en viss mängd ma-
terial. I detta fall 297 kg stål och 3 kg koppar (Servicestaden, 2009). Materialen är beräk-
nade utifrån Classen et al. (2007). I samråd med Servicestaden är det antaget att den tek-
niska livslängden för en högtryckstvätt är åtta år. Livslängden är satt efter att högtrycks-
tvätten ägs av fasadtvättsfirman. Det har antagits av författaren att högtryckstvätten an-
vänds 260 arbetsdagar per år. Under en arbetsdag tvättas 300 m2 fasad. Detta ger en mate-
rialanvändning på 4,76 • 10-4 kg stål och 4,81 • 10-6 kg koppar per funktionell enhet. I 
Beräkning 1 och Beräkning 2 redovisas hur beräkningen gått till. 

Beräkning 1. Materialanvändning av stål till en högtryckstvätt per m2 fasadtvätt. 

297 [kg] / (8 [år] • 260 [arbetsdag/år] • 300 [m2/arbetsdag]) = 4,76 • 10-4 [kg/m2] 

Beräkning 2. Materialanvändning av koppar till en högtryckstvätt per m2 fasad-
tvätt. 

3 [kg] / (8 [år] • 260 [arbetsdag/år] • 300 [m2/arbetsdag]) = 4,81 • 10-6 [kg/m2] 

3.4.2 Kranvatten 
Det vatten som används vid rengöringen av fasaden består av vanligt kranvatten som pas-
serat genom högtryckstvätten. Vattnet är kranvatten framställt vid lokalt vattenverk, men 
har sin miljöpåverkan beräknad från en databas (Althaus et al., 2007). Det går åt 12 liter 
högtrycksvatten för att spola av en m2 (Servicestaden, 2009). 
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3.4.3 Fasadtvättmedel 
Miljöpåverkan från fasadtvättmedel är beräknad utifrån att en dunk på 10 liter fasad-
tvättmedel räcker till 1 000 m2. Detta ger en förbrukning på 0,01 liter/m2 (Servicestaden, 
2009). Vid beräknandet har det utgåtts från att en liter fasadtvättmedel väger ett kilogram. 
Data för beräknat fasadtvättmedel är redovisat i Tabell 2. I tabellen redovisas även de ak-
tuella databaserna ur vilken kemikaliernas miljöpåverkan är hämtad. 

Tabell 2. Sammansättning av fasadtvättmedel. 

Ämne Vikt-% 
Natriumhydroxid (löst i vatten 50%)1 0,03 
Propanol2 0,01 
Etanol från etylen3 0,03 
Alkoholetoxilat, ospecificerad3 0,03 
Dinatrummetasilikat pentahydrat1 0,03 
Kranvatten2 0,60 
1Zah et al., 2007 
2Althaus et al., 2007 
3Sutter, 2007  

Summan av de olika kemikalierna motsvarar inte den totala vikten av ett fasadtvättmedel. 
Detta beror dels på att viktprocenten inte är exakta samt att fasadtvättmedlet innehåller 
fler ingredienser som inte är medtagna. Att de inte är medtagna beror främst på begräns-
ningar i databaser. Det finns därmed flera osäkerheter kring den miljöpåverkan som upp-
kommen av fasadtvättmedlet. Underlaget för sammansättningen av ingredienser bygger 
på ett säkerhetsdatablad och en miljödeklaration för ett fasadtvättmedel (Beckers, 2007; 
Beckers, 2003). Enligt producenten innehåller fasadtvättmedlet inte några miljögifter och 
ska vid normal användning inte orsaka skador på växter och djur (Beckers, 2009). 

3.4.4 Diesel 
Högtryckstvättens aggregat går på diesel. Aggregatet skapar det högtrycket som behövs 
för att spola bort fasadtvättmedlet och smutsen. Servicestaden uppskattar att det under en 
arbetsdag då 300 m2 fasad rengörs förbrukas 20 liter diesel. Diesel har en densitet på 814 
kg/m3 och en energimängd på 44 MJ/kg (Kellenberger et al., 2007). I modellerandet har 
den använda volymen diesel omvandlats till energi (Se Beräkning 3) vilket ger en energi-
åtgång på 2,39 MJ/m2 (Se Beräkning 4). Miljöpåverkan från dieselåtgången är beräknad 
utifrån Kellenberger et al. (2007). 

Beräkning 3. Dieselåtgång per arbetsdag utifrån energivärde 

20 [dm3/arbetsdag] • 0,814 [kg/dm3]• 44 [MJ/kg] = 716,32 [MJ/arbetsdag]  

Beräkning 4. Dieselåtgång per m2 utifrån energivärde 

716,32 [MJ/arbetsdag] / 300 [m2/arbetsdag] = 2,39 [MJ/m2]  



16 

3.4.5 Transport till och från fasad 
Miljöpåverkan från transport är beräknad utifrån den vikt som behövs transporteras. I det-
ta fall utgörs vikten av en högtryckstvätt på 300 kg. Transporten antas ske med lastbil. 
Vid transportberäkningarna används data från Spielmann et al. (2007).  

Transportsträckan antas vara sammanlagt 40 km till och från fasaden. Detta ger en trans-
portpåverkan motsvarande 40 kgkm/m2 (Se Beräkning 5). 

Beräkning 5. Transportpåverkan i Scenario A 

300 [kg] • 40 [km] / 300 [m2] = 40 [kgkm/m2] 

3.5 Inventering av Scenario B 
För fasadtvättning, enligt Scenario B behövs det en eldriven UR-maskin som producerar 
ultrarent vatten. Genom applicering av det ultrarena vattnet på fasaden skapas ett smuts-
vatten2 som består av det ultrarena vattnet (som inte längre är ultrarent) och smutsen från 
fasaden. Till detta tillkommer transport till och från kund av både personal och 
högtryckstvätt. I Figur 3 beskrivs flödesschemat för Scenario B mera visuellt, dock utan 
att själva transporten till och från kund är synliggjord 
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Figur 3. Beskrivning av Scenario B 

                                                 
2 Se tidigare fotnot, sidan 13. 
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3.5.1 UR-maskin 
I denna studie har UR-maskinen enbart beräknats utifrån att den består av en viss mängd 
material. En UR-maskin består av cirka 170 kg stål och 30 kg plast (Servicestaden, 2009). 
Materialen är beräknade utifrån Classen et al. (2007) och Hischier (2007). Det är i sam-
råd med Servicestaden antaget att den tekniska livslängden för en UR-maskin, då den lea-
sas, är sju år. Livslängden är satt utifrån det slitage som uppkommer då ägaransvaret och 
kunskapen beträffande utrustningen är lägre, i och med att det rör sig om hyrd utrustning. 
Det har även antagits av författaren att UR-maskinen är uthyrd 260 arbetsdagar per år. 
Under en arbetsdag tvättas 250 m2 fasad. Detta ger en materialanvändning på 3,74 • 10-4 
kg stål och 6,59 • 10-5 kg plast per funktionell enhet. I Beräkning 6 och Beräkning 7 re-
dovisas hur beräkningen gått till. 

Beräkning 6. Materialanvändning av stål till en UR-maskin per m2 fasadtvätt enligt 
Scenario B 

170 [kg] / (7 [år] • 260 [arbetsdag/år] • 250 [m2/arbetsdag]) = 3,74 • 10-4 [kg/m2] 

Beräkning 7. Materialanvändning av plast till en UR-maskin per m2 fasadtvätt en-
ligt Scenario B 

30 [kg] / (7 [år] • 260 [arbetsdag/år] • 250 [m2/arbetsdag]) = 6,59 • 10-5 [kg/m2] 

3.5.2 Kranvatten 
Det vatten som används vid produktion av ultrarent vatten består av vanligt kranvatten 
som passerat genom UR-maskinens olika filter. För att filtren inte ska ta skada måste det 
alltid finnas en viss mängd vatten i UR-maskinen. All produktion av ultrarent vatten är 
antagen att ske på plats. Det kranvatten som används är framställt vid lokalt vattenverk, 
men har sin miljöpåverkan beräknad från en databas (Althaus et al., 2007). I scenariot är 
det beräknat att det går åt 8,8 liter kranvatten för framställning av det ultrarena vattnet 
som behövs för att tvätta av en m2 fasad (se Beräkning 8). Beräknandet bygger på en ge-
nomsnittlig vattenförbrukning, då vattenåtgången varierar beroende vilken del av fasaden 
som tvättas (Se avsnitt  3.4.2). Vattenåtgången är 2200 liter kranvatten per 250 m2 (Servi-
cestaden, 2009). Det går åt två liter kranvatten för att producera en liter ultrarent vatten 
(Servicestaden, 2009). 

Beräkning 8. Användning av kranvatten i Scenario B 

2200 [liter] / 250 [m2] = 8,8 [liter/m2] 

3.5.3 Elektricitet vid produktion av ultrarent vatten 
Då UR-maskinen producerar ultrarent vatten behövs det ett pumpsystem som matar kran-
vattnet genom filtren vilket skapar ultrarent vatten. I dagsläget finns det två aktuella 
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pumpaggregatetmodeller som Servicestaden använder, vars skillnad främst är produk-
tionskapacitet. Det större aggregatet klarar av att tillhandahålla dubbelt så mycket ultra-
rent vatten inom samma tidsram som det mindre aggregatet. Vid beräkningarna har ett 
genomsnittsvärde på deras energiförbrukning per liter använts. Energianvändning för det 
större aggregatet har uppmätts till 2,41 • 10-3 kWh per liter ultrarent vatten och för det 
mindre på 2,10 • 10-3 kWh. Medelvärdet ligger på 2,25 • 10-3 kWh per liter ultrarent vat-
ten. Med en åtgång på 4,4 liter ultrarent vatten per funktionell enhet (8,8 liter kranvatten, 
se ovan) ger detta en elektricitetsåtgång på 9,92 • 10-3 kWh per tvättad m2 fasad (Se 
Beräkning 9). 

Beräkning 9. Elektricitetsåtgång vid produktion av ultrarent vatten utifrån funktio-
nell enhet 

4,4 [liter ultrarent vatten/m2] • (2,25 • 10-3 [kWh/liter ultrarent vatten]) = 9,92 • 10-3 
[kWh/m2] 

3.5.4 Elektricitet vid applicering av ultrarent vatten 
För att applicera vattnet används dysor och för att ge rätt tryck till dessa 500 dysor an-
vänds en pump på 0,150 kW. Varje m2 behöver mellan fyra och fem dysor. I detta scena-
rio beräknas fyra dysor användas. Detta ger 1,2 • 10-3 kW/m2 för applicering av ultrarent 
vatten (Se Beräkning 10). En dysa kan applicera det ultrarena vattnet med ett flöde på 0,3 
liter/minut. Detta ger en åtgång av ultrarent vatten på 1,2 liter/minut och m2 då fyra dysor 
används. (Servicestaden, 2009). Utifrån den beräknade åtgången av ultrarent vatten ger 
detta en genomsnittstid för appliceringsmomentet på 3,67 minuter (eller 0,06 timmar) (Se 
Beräkning 11). Detta ger en energianvändning på 7,33 • 10-5 kWh/m2 för själva applice-
ringen (Se Beräkning 12). 

Beräkning 10. Effekt per m2 

0,15 [kW] / 500 [dysor] • 4 [dysor/m2]=1,2 • 10-3 [kW/m2] 

Beräkning 11. Tid för applicering av ultrarent vatten per m2 i Scenario B 

4,4 [liter/m2] / 1,2 [liter/m2/min] = 3,67 [min] = 0,06 [h] 

Beräkning 12. Energianvändning vid applicering av ultrarent vatten per m2 i Scena-
rio B 

1,2 • 10-3 [kW/m2] • 0,06 [h] = 7,33 • 10-5 [kWh/m2] 

3.5.5 Transport till och från fasad 
Miljöpåverkan från transport är beräknad utifrån den vikt som behövs transporteras. I det-
ta fall utgörs vikten av en UR-maskin på 200 kg. Transporten sker med en liten lastbil. 
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Vid transportberäkningarna används data från Spielmann et al. (2007). Transportsträckan 
uppskattas av författaren till sammanlagt 40 km till och från fasaden. Detta ger en trans-
portpåverkan motsvarande 32 kgkm/m2 (Se Beräkning 13). 

Beräkning 13 Transportpåverkan i Scenario B 

200 [kg] • [40 km] / 250 [m2] = 32 kgkm/m2 

3.6 Inventering av Scenario C 
För fasadtvättning, enligt Scenario C behövs det en eldriven UR-maskin som producerar 
ultrarent vatten. Genom applicering av det ultrarena vattnet på fasaden skapas ett smuts-
vatten3 som består av det ultrarena vattnet (som inte längre är ultrarent) och smutsen från 
fasaden. Till detta tillkommer transport till och från kund av både personal och 
högtryckstvätt. I Figur 4 beskrivs flödesschemat för Scenario C mera visuellt, dock utan 
att själva transporten till och från kund är synliggjord. 
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Figur 4 Beskrivning av Scenario C 

3.6.1 UR-maskin 
I denna studie har UR-maskinen enbart beräknats utifrån att den består av en viss mängd 
material. En UR-maskin består av cirka 170 kg stål och 30 kg plast (Servicestaden, 2009). 
Materialen är beräknade utifrån Classen et al. (2007) och Hischier (2007). Det är antaget 
av författaren i samråd med Servicestaden att den tekniska livslängden för en UR-maskin 

                                                 
3 Se tidigare fotnot, sidan 13. 
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är nio år. Livslängdsskillnaden mot Scenario B beror på att Servicestaden är mer mån om 
sin egen utrustning samt har kompetensen att serva och laga den.  

Det har även antagits av författaren att UR-maskinen används 260 arbetsdagar per år. 
Under en arbetsdag tvättas 300 m2 fasad. Detta ger en materialanvändning på 2,42 • 10-4 
kg stål och 4,27 • 10-5 kg plast per funktionell enhet. I Beräkning 14 och Beräkning 15 
redovisas hur beräkningen gått till. 

Beräkning 14. Materialanvändning av stål till en UR-maskin per m2 fasadtvätt en-
ligt Scenario C 

170 [kg] / (9 [år] • 260 [arbetsdag/år] • 300 [m2/arbetsdag]) = 2,42 • 10-4 [kg/m2] 

Beräkning 15. Materialanvändning av plast till en UR-maskin per m2 fasadtvätt en-
ligt Scenario C 

30 [kg] / (9 [år] • 260 [arbetsdag/år] • 300 [m2/arbetsdag]) = 4,27 • 10-5 [kg/m2] 

3.6.2 Kranvatten 
Det vatten som används vid produktion av ultrarent vatten består av vanligt kranvatten 
som passerat genom UR-maskinens olika filter. För att filtren inte ska ta skada måste det 
alltid finnas en viss mängd vatten i UR-maskinen. All produktion av ultrarent vatten är 
antagen att ske på plats. Det kranvatten som används är framställt vid lokalt vattenverk, 
men har sin miljöpåverkan beräknad från en databas (Althaus et al., 2007). I scenariot är 
det beräknat att det går åt 7,33 liter kranvatten för framställning av det ultrarena vattnet 
som behövs för att tvätta av en m2 fasad (Se Beräkning 16). Beräknandet bygger på en 
genomsnittlig vattenförbrukning, då vattenåtgången varierar beroende vilken del av fasa-
den som tvättas (Se avsnitt  3.4.2). Vattenåtgången är 2200 liter kranvatten per 300 m2 

(Servicestaden, 2009). Det går åt två liter kranvatten för att producera en liter ultrarent 
vatten (Servicestaden, 2009). 

Beräkning 16. Användning av kranvatten i Scenario C 

2200 [liter] / 300 [m2] = 7,33 [liter/m2] 

3.6.3 Elektricitet vid produktion av ultrarent vatten 
Då UR-maskinen producerar ultrarent vatten behövs det ett pumpsystem som matar kran-
vattnet genom filtren vilket skapar ultrarent vatten. I dagsläget finns det två aktuella 
pumpaggregatetmodeller som Servicestaden använder, vars skillnad främst är produk-
tionskapacitet. Det större aggregatet klarar av att tillhandahålla dubbelt så mycket ultra-
rent vatten inom samma tidsram som det mindre aggregatet. Vid beräkningarna har ett 
genomsnittsvärde på deras energiförbrukning per liter använts. Energianvändning för det 
större aggregatet har uppmätts till 2,41 • 10-3 kWh per liter ultrarent vatten och för det 
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mindre på 2,10 • 10-3 kWh. Medelvärdet ligger på 2,25 • 10-3 kWh per liter ultrarent va-
ten. Med en åtgång på 4,4 liter ultrarent vatten per funktionell enhet (7,33 liter kranvat-
ten, se ovan) ger detta en elektricitetsåtgång på 8,27 • 10-3 kWh per tvättad m2 fasad (Se 
Beräkning 17). 

Beräkning 17. Elektricitetsåtgång vid produktion av ultrarent vatten utifrån funk-
tionell enhet 

3,67 [liter ultrarent vatten/m2] • (2,25 • 10-3 [kWh/liter ultrarent vatten])= 8,27 • 10-3 

[kWh/m2] 

3.6.4 Elektricitet vid applicering av ultrarent vatten 
För att applicera vattnet används dysor och för att ge rätt tryck till dessa 500 dysor an-
vänds en pump på 0,150 kW. Varje m2 behöver mellan fyra och fem dysor. I detta scena-
rio beräknas fyra dysor användas. Detta ger 1,2 • 10-3 kW/m2 för applicering av ultrarent 
vatten (Se Beräkning 18). En dysa kan applicera det ultrarena vattnet med ett flöde på 0,3 
liter/minut. Detta ger en åtgång av ultrarent vatten på 1,2 liter/minut och m2 då fyra dysor 
används. (Servicestaden, 2009). Utifrån den beräknade åtgången av ultrarent vatten ger 
detta en genomsnittstid för appliceringsmomentet på 3,06 minuter (eller 0,05 timmar) (Se 
Beräkning 19). Detta ger en energianvändning på 7,33 • 10-5 kWh/m2 för själva applice-
ringen (Se Beräkning 20). 

Beräkning 18. Effekt per m2 

0,15 [kW] / 500 [dysor] • 4 [dysor/m2]=1,2 • 10-3 [kW/m2] 

Beräkning 19. Tid för applicering av ultrarent vatten per m2 i Scenario C 

3,67 [liter/m2] / 1,2 [liter/ m2/min] = 3,06 [min] = 0,05 [h] 

Beräkning 20. Energianvändning vid applicering av ultrarent vatten per m2 i Scena-
rio C 

1,2 • 10-3 [kW/m2] • 0,05 [h] = 6,11 • 10-5 [kWh/m2]  

3.6.5 Transport till och från fasad 
Miljöpåverkan från transport är beräknad utifrån den vikt som behövs transporteras. I det-
ta fall utgörs vikten av en UR-maskin på 200 kg. Transporten sker med en liten lastbil. 
Vid transportberäkningarna används data från Spielmann et al. (2007). Transportsträckan 
är även den antagen av författaren till sammanlagt 40 km till och från fasaden. Detta ger 
en transportpåverkan motsvarande 26,66 kgkm/m2 (Se Beräkning 21). 
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Beräkning 21. Transportpåverkan i Scenario C 

200 [kg] • 40 [km] / 300 [m2] = 26,66 [kgkm/m2] 
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4 Livscykelanalys – Miljöpåverkansbedömning 
Detta kapitel beskriver miljöpåverkansbedömningen av de scenarier som redovisats i ti-
digare kapitel. Kapitlet börjar med en kort beskrivning av hur denna miljöpåverkansbe-
dömning utförts. 

4.1 Beskrivning av modellering och analysmetod 
Den största delen av arbetet har varit att skapa en modell för att beskriva det system för 
fasadtvätt. Modellen har skapats i programmet SimaPro 7.1. Programmet kan använda sig 
av flera LCA metoder, i denna studie har Eco-indicator 99 (E) version 2.06 använts 
(framöver benämnd som Eco 99). Data till metoderna och därmed skademodellerna åter-
finns i flera olika databaser som programmet innehåller4. 

4.2 Jämförelse mellan de olika scenarierna 
I detta avsnitt redovisas resultatet av miljöpåverkansbedömningen. Resultatet redovisas 
översiktligt först i Figur 5 och Tabell 3. Därefter sker en kort sammanfattning av resulta-
tet. 
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Figur 5. Miljöpåverkan samtliga scenarier (Scenarier A-C) 

 
                                                 
4 Eco 99 använder sig av tre skadekategorier: Mänsklig hälsa, Ekosystemskvalitet och Resursanvändning. 
Samtliga skadekategorier använder sig av olika enheter och i denna rapport har dessa enheter normaliserats 
utifrån europeiska värden. Därefter har resultatet av samtliga tre skadekategorierna viktats. Viktningen har 
skett utifrån en panelbedömning vari resultatet är subjektivt. Förhållanden mellan de olika skadekategorier-
na har på detta sätt kunnat summeras till ett värde. I denna studie utgår viktningen ifrån ett ”egalitari-
an”perspektiv (Goedkoop & Spriensma, 2001). 
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Tabell 3. Miljöpåverkan samtliga scenarier 
  Skadekategorier   

Scenario T/I Mänsklig 
hälsa 

Ekosystems 
kvalitet 

Resurs 
förbrukning Totalt Enhet 

A T 9,71•10-03 2,36•10-03 9,52•10-03 2,16•10-02 Pt 
B T 2,29•10-04 8,10•10-05 3,41•10-04 6,51•10-04 Pt 
C I 1,84•10-04 6,43•10-05 2,71•10-04 5,19•10-04 Pt 

 

Resultatet visar klart att Qlean-metoden medför en lägre miljöpåverkan i samtliga skade-
kategorier jämfört med högtryckstvätt. Resultatet visar även att då Qlean-metoden utförs 
av Servicestaden, minskas miljöpåverkan mer än om UR-maskinen hyrs ut. 
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5 Livscykelanalys – Känslighetsanalys av miljöpåver-
kansbedömningen 

Utifrån resultatet av miljöpåverkansbedömningen har ett antal känslighetsanalyser tilläm-
pats. Dessa har som främsta uppgift att dels se rimligheten i resultatet, men även att bidra 
till att bryta ner delar av resultatet som kan vara missvisande.  

5.1 Känslighetsanalysens utgångspunkter 
Känslighetsanalysen utgår ifrån det tidigare resultatet, och använder sig av två utgångs-
punkter: 

 Ingen transport är medräknad. 
 Ingen transport är medräknad och miljöpåverkan från kranvattnet är ignorerad. 

5.2 Resultat av känslighetsanalysen 
Resultatet av känslighetsanalysen är presenterad i Figur 6 och Tabell 4.  
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Figur 6. Känslighetsanalys av miljöpåverkansbedömningen (Scenarier A-C) 

Tabell 4. Känslighetsanalys av miljöpåverkansbedömningen 
 Scenarier  

 A B C Enhet 
Primära resultatet 2,67•10-03 1,18•10-03 9,58•10-04 Pt 
Exklusive transport 2,02•10-03 4,01•10-04 3,11•10-04 Pt 
Exlusive vatten 1,81•10-03 2,47•10-04 1,83•10-04 Pt 

 



26 

Känslighetsanalysen visar att transporten till och från kund bidrar till en stor del av den 
totala miljöpåverkan. I Scenario A visas att tranporten ha stor inverkan, men inte i jämfö-
relse med den övriga miljöpåverkan som uppkommer i och med användandet av 
högtryckstvätt och fasadtvättmedel. I de scenarier som innefattar Qlean-metoden (B och 
C) är miljöpåverkan totalt lägre än i Scenario A, vilket medför att transportens påverkan 
slår igenom mer i den total miljöpåverkan. Resultatet av känslighetsanalysen visar även 
att miljöpåverkan från vattenanvändningen har en signifikant påverkan i samtliga 
scenarier. 
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6 Livscykelkostnadsanalys – Mål och omfattningsbe-
skrivning 

Med en LCC kartläggs de kostnader som uppkommer under en produkt/tjänsts hela eko-
nomiska livscykel. 

6.1 Beräknande av livscykelkostnad 
För att kunna jämföra och analysera skillnaderna mellan olika typer av tjänster och pro-
dukters kostnader används ett systemperspektiv och en funktionell enhet som beskriver 
den funktion som ska jämföras. Den funktionella enheten i denna studie är; tvättning av 
1 m2 putsvägg. 

6.2 Avgränsningar 
För att denna studie ska vara genomförbar har vissa avgränsningar gjorts. Själva tidsåt-
gången för fasadtvätten är beräknad utifrån den yta som anses hinnas med att tvättas un-
der en 8-timmars arbetsdag. Tidsåtgången för transport till och från kund är i stort samma 
för alla alternativen och är därför inte inkluderad i kostnadsberäkningarna.  

Kostnader kopplade till resthantering av de olika maskinerna har inte tagit i beaktning då 
det i dagsläget är oklart vad som sker med en UR-maskin då den ska kasseras. Detta gör 
att det även valts att ignorera vad som händer i resthanteringen med högtryckstvätten. 

Kostnaderna för smutsvattenhantering har efter samråd med Servicestaden inte tagits 
med. Anledningen är att det finns mycket oklarheter kring hanteringen av smutsvattnet 
och dess innehållt vilket gör det osäkert och svårt att bedöma och hantera i beräkningar-
na. Samtidigt, alla alternativen ger upphov till ett smutsvatten som är olika mycket ut-
spädda.  

Vid kalkyleringen bortses ifrån eventuella ränte- och driftstörningskostnader. 



28 

 



29 

7 Livscykelkostnadsanalys – Inventering 
Detta kapitel syftar till att beskriva de system som scenarierna verkar inom utifrån de för-
utsättningar som gäller i respektive scenario. I inventeringen beräknas kostnaderna för 
varje enskilt scenario medan de olika scenarierna jämförs i resultatet. 

7.1 Inventering av Scenario A 
För att få en vägg ren enligt Scenario A krävs en högtryckstvätt som i detta fall går på 
diesel. När högtryckstvätten arbetar omvandlar den vanligt kranvatten till högtrycksvat-
ten. Högtrycksvattnet är till för att skölja bort den smuts som sitter fast på fasaden och de 
kemikalier som för rengöringsmomentet har applicerats på fasaden. Övriga kostnader 
kopplade till scenariot är användandet av den byggställning, som behövs för att komma åt 
för att rengöra och senare måla fasaden, samt personalkostnader. I Figur 7 redovisas ett 
flödesschema för scenariot. Kostnaderna för högtryckstvätten är beräknade utifrån in-
köpspris och service.  
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Figur 7. Beskrivning av scenario Traditionell tvätt 

7.1.1 Kostnad Högtryckstvätt 
I denna studie har högtryckstvätten beräknats utifrån en inköpspris på 350 000 kr med en 
avskrivningstid på fem år och servicekostnader. Servicen är beräknad på en kostnad på 
25 000 kr årligen varav 10 000 kr är kostnad för reservdelar. Kostnadsuppgifterna kom-
mer från Servicestaden. Då den tekniska livslängden är längre än avskrivningstiden, sker 
service lika många gånger som antal år avskrivningstiden beräknas på. Någon kostnad för 
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resthantering är inte medtagen. Utifrån en användningsgrad på 260 arbetsdagar och 300 
m2 per arbetsdag ger detta en kostnad på 0,90 kr/m2 för själva högtryckstvätten (se 
Beräkning 22) och 0,32 kr/m2 för den årliga servicen (se Beräkning 23).  

Beräkning 22. Kostnad för högtryckstvätt per tvättad m2 

350 000 [kr] / (5 [år] • 260 [arbetsdag/år] • 300 [m2/arbetsdag]) = 0.90 [kr/m2] 

Beräkning 23. Kostnad för service av högtryckstvätt per tvättad m2 

25 000 [kr] / (1 [år] • 260 [arbetsdag/år] • 300 [m2/arbetsdag]) = 0.32 [kr/m2] 

7.1.2 Kostnad Byggställning 
Kostnaden för byggställning baseras på tiden som byggställningen hyrs. Då kostnaden för 
utkörning, montering, nedmontering och hämtning av byggnadsställningen är lika i samt-
liga scenarier har dessa kostnader ignorerats. Kostnaden för att hyra en byggställning va-
rierar beroende på den storlek av ställning som hyrs. Denna studie baserar beräkningsun-
derlaget på en byggställning med dimensionerna 6x12 meter, vilket ger en arbetsyta på 
100 m2. Hyran för denna byggställning antas ligga på 500 kr/arbetsdag inklusive moms 
(Rosdahl, 2009). Hyran är satt för arbetsdagar varav helger är kostnadsfria. En torktid på 
tio dagar ger en variation på mellan sex och åtta arbetsdagar i torktid. Då det kan förelig-
ga att torktiden är kortare än tio dagar har kostnaden för byggnadsställning enbart beräk-
nats utifrån sex arbetsdagar plus en arbetsdag då själva fasadtvättningen utförs. Utifrån 
dessa premisser blir kostnaden för byggställning i detta scenario 35 kr/m2 (Se Beräkning 
24). 

Beräkning 24. Kostnad för byggställning för Scenario A 

(500 [kr/arbetsdag] • (1 [arbetsdag] + 6 [arbetsdag])) / [100m2] = 35 [kr/m2] 

7.1.3 Kostnad Kranvatten 
Det vatten som används vid själva rengöringen av fasaden består av vanligt kranvatten 
som har passerat genom högtryckstvätten. Vattnet är kranvatten framställt vid lokalt vat-
tenverk och antas kosta 10 kr/m3. Det är uppskattat av Servicestaden att högtryckstvätten 
har en kapacitet på 24 liter/min och att det tar 0,5 minuter aktivt spolande per m2. Detta 
ger en kostnad på 0,12 kr/m2 (Se Beräkning 25). 

Beräkning 25. Kostnad för vattenåtgång i Scenario A 

]/[12,0]/[01,0][min/5,0]min/[24 22 mkrliterkrmliter =××  
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7.1.4 Kostnad Fasadtvättmedel 
För att få bort all smuts besprutas fasaden som ska gengöras med ett tvättmedel. Medlet 
appliceras med en handpump. En dunk fasadtvättmedel à 10 liter kostar 700 kr och upp-
skattas av Servicestaden att räcka för 1 000 m2 fasadtvätt. Detta ger en kostnad på 0,70 
kr/m2. 

7.1.5 Kostnad Diesel 
Den i studien studerade högtryckstvätten går enligt uppgift från Servicestaden på diesel. 
Under en dags användning, då 300 m2 fasad tvättas är åtgången uppskattad till 20 liter 
diesel (Servicestaden, 2009). Detta ger en förbrukning på ca 0,07 l/m2. Kostnaden för die-
sel antagen av författaren att vara 12 kr/litern vilket ger en kostnad på 0,80 kr/m2. 

7.1.6 Kostnad Elektricitet 
I de fall som fasadtvättningen sker högt ovanför vattenkällan kan en pump behövas för att 
förse systemet med vatten. Det har därför av författaren valts att inkludera en pump med 
en effekt på 0,150 kW för att mata vattnet. Elpriset är antaget av författaren till 1,00 
kr/kWh. Utifrån den av Servicestaden uppskattade tidsåtgången, på 30 sekunder per m2 
ger detta en kostnad på 0,001 kr/m2 (Se Beräkning 26). Det bör dock tilläggas att det ab-
solut inte är säkert att pumpen nyttjar hela sin kapacitet varav den 0,150 kW är överskat-
tade. Dock visar beräkningen att kostnaden utgör enbart en ytterst liten del av hela fasad-
tvätten. 

Beräkning 26. Kostnad för energianvändning vid pumpning av kranvatten i Scena-
rio A 

]/[001,0]/[30][150,0]/[00,1 22 mkrmsekunderkWkWhkr =××  

7.1.7 Personalkostnader 
Det krävs två fasadtvättare för att hantera en högtryckstvätt. Den ena tvättar medan den 
andra matar slang och ser till att allt fungerar som det ska. Lönen för en fasadtvättare är 
uppskattad av författaren till 30 800 kr/månaden inklusive personalomkostnader och so-
ciala avgifter. Utifrån en uppskattning på 22 arbetsdagar/månad ger detta en kostnad på 
1 400 kr/arbetsdag och person (Se Beräkning 27). Detta ger i sin tur en personalkostnad 
på 9,33 kr/m2 i scenariot (Se Beräkning 28 Beräkning 28). 

Beräkning 27. Kostnad för en anställd för en arbetsdag 

]/[1400
]/[22

]/[30800 arbetsdagkr
månadarbetsdag

månadkr
=  
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Beräkning 28. Personalkostnad per m2 fasadtvätt 

]/[33,9
]/[300

][2]//[1400 2
2 mkr

arbetsdagm
personalpersonalarbetsdagkr

=
×  

7.1.8 Resthantering av smutsvatten 
Det finns olika lösningar på hur smutsvattnet ska tas om hand. I vissa fall löses det genom 
att en absorberingsfilt läggs på marken vid fasaden. Då det finns för stora oklarheter kring 
t ex till vilken resthanteringsmetod som används har det ansetts att resthanteringen behö-
ver en djupare analys. Denna analys ryms inte inom studien.  

7.2 Inventering av Scenario B 
För att få en vägg ren enligt Scenario B krävs en UR-maskin, som i detta fall har ett 
eldrivet pumpsystem. När UR-maskinen arbetar omvandlar den vanligt kranvatten till ult-
rarent vatten. Det ultrarena vattnet appliceras på den smutsiga fasaden varefter vattnet 
binder till sig smutsen. Därmed släpper smutsen från fasaden. Därefter borstas smutsen 
enkelt bort. Övriga kostnader kopplade till scenariot är den användandet av den bygg-
ställning, som behövs för att rengöra och senare måla fasaden, samt personalkostnader. I 
Figur 8 redovisas ett flödesschema för scenariot.  
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Figur 8. Flödesschema för kostnader uppkomna i Scenario B 



33 

7.2.1 Kostnad UR-maskin 
I denna studie har UR-maskinen beräknats från ett inköpspris på 510 000 kr och en av-
skrivningstid på fem år. Den årliga servicen beräknas gå på 25 000 kr. Kostnadsuppgif-
terna kommer från Servicestaden. Då den tekniska livslängden är längre än avskrivnings-
tiden, sker service lika många gånger som antal år avskrivningstiden beräknas på. Någon 
kostnad för resthantering är inte medtagen. Utifrån en användningsgrad på 260 arbetsda-
gar och 250 m2 per dag ger detta en kostnad på 1,57 kr/m2 för själva UR-maskinen (se 
Beräkning 29) och en kostnad på 0,38 kr/m2 för den årliga servicen (se Beräkning 30). 

Beräkning 29. Kostnad för UR-maskin per tvättad m2 i Scenario B 

510 000 [kr] / (5 [år] • 260 [arbetsdag/år] • 250 [m2/arbetsdag]) = 1,57 [kr/m2] 

Beräkning 30. Kostnad för service av UR-maskin per tvättad m2 i Scenario B 

25 000 [kr] / (1 [år] • 260 [arbetsdag/år] • 250 [m2/arbetsdag]) = 0,38 [kr/m2] 

7.2.2 Kostnad Byggställning 
Kostnaden för byggställning baseras på tiden som byggställningen hyrs. Då kostnaden för 
utkörning, montering, nedmontering och hämtning av byggnadsställningen är lika i samt-
liga scenarier har dessa kostnader ignorerats. Kostnaden för att hyra en byggställning va-
rierar beroende på den storlek av ställning som hyrs. Denna studie baserar beräkningsun-
derlaget på en byggställning med dimensionerna 6x12 meter, vilket ger en arbetsyta på 
100 m2. Hyran för denna byggställning antas ligga på 500 kr/arbetsdag inklusive moms 
(Rosdahl, 2009). Hyran är satt för arbetsdagar varav helger är kostnadsfria. En torktid på 
tio dagar ger en variation på mellan sex och åtta arbetsdagar i torktid. Då det kan förelig-
ga att torktiden är kortare än tio dagar har kostnaden för byggnadsställning enbart beräk-
nats utifrån sex arbetsdagar plus en arbetsdag då själva fasadtvättningen utförs. Då ägaren 
till fasaden inte har tidigare erfarenhet av Servicestadens koncept antas att traditionell 
torktid används, dvs 10 dagar. Utifrån dessa premisser blir kostnaden för byggställning i 
detta scenario 35 kr/m2 (Se Beräkning 31).  

Beräkning 31. Kostnad för byggställning för Scenario B 

(500 [kr/arbetsdag] • (1 [arbetsdag] + 6 [arbetsdag])) / [100m2]= 35 [kr/m2] 

7.2.3 Kostnad Kranvatten 
Det vatten som används vid själva rengöringen av fasad består av vanligt kranvatten som 
genom UR-maskinen blir till ultrarent vatten. Kranvattnet är framställt vid lokalt vatten-
verk och har av författaren uppskattats till 10 kr/m3. Det går åt två liter kranvatten för att 
skapa en liter ultrarent vatten enligt Servicestaden. I scenariot går det åt ungefär 1100 li-
ter ultrarent vatten per dag till en yta på 250 m2. Den största vattenmängden går åt till de 
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översta m2 varefter vattnet naturlig rinner ner mot marken. I snitt går det åt 8,8 liter/m2 
(Se Beräkning 32). Detta medför att appliceringen av ultrarent vatten minskar ju längre 
ner på fasaden tvätten utförs. Kostnadsmässigt är vattenförbrukningen beräknad efter en 
generell m2 utifrån en dags förbrukningen. Detta ger en kostnad på 0,09 kr/m2 (Se 
Beräkning 33). 

Beräkning 32. Förbrukning av ultrarentvatten per m2 i scenario B 

]/[4,4
][250
][1100 2

2 mliter
m
liter

=  

Beräkning 33. Kostnad för åtgång av kranvatten i Scenario B 

0,01 [kr/liter] • 8,8 [liter/m2]= 0,09 [kr/m2] 

7.2.4 Kostnad Elektricitet 
Både vid omvandlingen av kranvatten till ultrarentvatten och vid själva appliceringen be-
hövs elektricitet. Elpriset är, av författaren, antaget till 1,00 kr/kWh.  

Uppmätt energiåtgång vid tillverkning av ultrarent vatten uppgår till 2,41 • 10-3 kWh per 
liter vid användning av ett stort aggregat. När ett mindre aggregat används uppgår energi-
åtgången till 2,10 • 10-3 kWh. I beräknandet har det använts ett medelvärde för energiåt-
gången av de båda aggregaten (2,25 • 10-3 kWh/liter). Detta ger en kostnad på 0,01 kr/m2 

för själva elanvändningen vid framställning av det ultrarena vattnet (Se Beräkning 34). 

Beräkning 34. Kostnad per m2 för elanvändning vid framställning av ultrarent vat-
ten i Scenario B 

]/[01,0]/[4,4]/[ 1025,2]/[00,1 22-3 mkrmliterliterkWhkWhkr =×××  

För att applicera vattnet används dysor och för att ge rätt tryck till dessa 500 dysor an-
vänds en pump på 0,150 kW. Varje m2 behöver mellan fyra och fem dysor, i detta scena-
rio beräknas fyra dysor användas (Servicestaden 2009). Detta ger en uppskattning på 1,2 
• 10-3 kW/m2 för applicering av ultrarent vatten (Se Beräkning 35). En dysa kan applicera 
det ultrarena vattnet med ett flöde på 0,3 liter/minut. Detta ger en åtgång av ultrarent vat-
ten på 1,2 liter/minut och m2 då fyra dysor används. Den beräknade åtgången av ultrarent 
vatten ger en genomsnittstid för appliceringsmomentet på 3,67 minuter motsvarande 0,06 
timmar (Se Beräkning 36). Med den beräknade tidsåtgång ger detta en kostnad för elan-
vändningen för applicering av ultrarent vatten på mindre än 0,00 kr/m2 (Se Beräkning 
37). 
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Beräkning 35. Effekt per m2 

0,15 [kW] / 500 [dysor] • 4 [dysor/m2]=1,2 • 10-3 [kW/m2] 

Beräkning 36. Tid för applicering av ultrarent vatten per m2 i Scenario B 

4,4 [liter] / 1,2 [liter/min] = 3,67 [min] = 0,06 [h] 

Beräkning 37. Kostnad för energianvändning vid applicering av ultrarent vatten 
per m2 i Scenario B 

1,00 [kr/kWh] • 1,2 • 10-3 [kW/m2] • 0,06 [h] = 7,33 • 10-5 [kr/m2] 

7.2.5 Personalkostnader 
Det krävs två fasadtvättare för att hantera en UR-maskin. Bägge två monterar det dyssy-
stem som används varefter applicering av det ultrarena vattnet sker. När appliceringen är 
klar flyttas dyssystemet varefter väggen borstars. Lönen för en fasadtvättare är uppskattad 
av författaren till 30 800 kr/månaden inklusive personalomkostnader och sociala avgifter. 
Utifrån en uppskattning på 22 arbetsdagar ger detta en kostnad på 1 400 kr/m2 per dag 
och person (Se Beräkning 38). Detta ger i sin tur en personalkostnad på 11,20 kr/m2 i 
scenariot (Se Beräkning 39). 

Beräkning 38. Kostnad för en anställd för en arbetsdag 

]/[1400
]/[22

]/[30800 arbetsdagkr
månadarbetsdag

månadkr
=  

Beräkning 39. Personalkostnad per m2 fasadtvätt 

]/[20,11
]/[250

][2]//[1400 2
2 mkr

arbetsdagm
personalpersonalarbetsdagkr

=
×  

7.2.6 Resthantering av Smutsvatten 
Det är troligt att den som hyr en UR-maskin även tillämpar den vattenreningsmetod som 
Servicestaden använder. Reningsmetoden sker i den dagvattenbrunn dit smutsvattnet rin-
ner. En hylsa som filtrerar och binder smutsen sänks ner i brunnen och säkerställer att 
enbart rent vatten rinner vidare ut i dagvattnet. Hylsornas livslängd varierar kraftigt och 
det är svårt att bryta ned hylsans kostnad till en enskild m2 varav kostnaden för resthan-
tering inte är beräknad i studien. Det har samtidigt setts att denna typ av rening behövs 
för alla tre fallen så den borde inte påverka resultatet.  
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7.3 Inventering av Scenario C 
För att få en vägg ren enligt Scenario C krävs en UR-maskin, som i detta fall har ett 
eldrivet pumpsystem. När UR-maskinen arbetar omvandlar den vanligt kranvatten till ult-
rarent vatten. Det ultrarena vattnet appliceras på den smutsiga fasaden varefter vattnet 
binder till sig smutsen. Därmed släpper smutsen från fasaden. Därefter borstas smutsen 
enkelt bort. Övriga kostnader kopplade till scenariot är den användandet av den bygg-
ställning, som behövs för att rengöra och senare måla fasaden, samt personalkostnader. I 
Figur 9 redovisas ett flödesschema för scenariot.  
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Figur 9. Flödesschema för kostnader uppkomna i Scenario C 

7.3.1 Kostnad UR-maskin 
I denna studie har UR-maskinen beräknats från ett inköpspris på 510 000 kr med en av-
skrivningstid fem år. Den årliga servicen beräknas gå på 25 000 kr (Servicestaden, 2009). 
Då den tekniska livslängden är längre än avskrivningstiden, sker service lika många 
gånger som antal år avskrivningstiden beräknas på. Någon kostnad för resthantering är 
inte medtagen. Utifrån en användningsgrad på 260 arbetsdagar och 250 m2 per arbetsdag 
ger detta en kostnad på 1,31 kr/m2 för själva UR-maskinen (se Beräkning 40) och en 
kostnad på 0,32 kr/m2 för den årliga servicen (se Beräkning 41). 

Beräkning 40. Kostnad för UR-maskin per tvättad m2 i Scenario C 

510 000 [kr] / (5 [år] • 260 [arbetsdag/år] • 300 [m2/arbetsdag]) = 1,31 [kr/m2] 

Beräkning 41. Kostnad för service av UR-maskin per tvättad m2 i Scenario C 

25 000 [kr] / (1 [år] • 260 [arbetsdag/år] • 300 [m2/arbetsdag]) = 0.32 [kr/m2]  
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7.3.2 Kostnad Byggställning 
Kostnaden för byggställning baseras på tiden som byggställningen hyrs. Då kostnaden för 
utkörning, montering, nedmontering och hämtning av byggnadsställningen är lika i samt-
liga scenarier har dessa kostnader ignorerats. Kostnaden för att hyra en byggställning va-
rierar beroende på den storlek av ställning som hyrs. Denna studie baserar beräkningsun-
derlaget på en byggställning med dimensionerna 6x12 meter, vilket ger en arbetsyta på 
100 m2. Hyran för denna byggställning antas ligga på 500 kr/arbetsdag inklusive moms 
(Rosdahl, 2009). Hyran är satt för arbetsdagar varav helger är kostnadsfria. I erbjudandet 
som scenariot innebär, kan ägaren till fasaden planera in att fasadmålningen börjar redan 
dagen efter tvättningen. Därav blir antalet torkdagar lika med noll. Utifrån dessa premis-
ser blir kostnaden för byggställning i detta scenario 5,00 kr/m2 (Se Beräkning 42). 

Beräkning 42. Kostnad för byggställning för Scenario C 

(500 [kr/arbetsdag] • (1 [arbetsdag] + 0 [arbetsdag])) / [100m2]= 5,00 [kr/m2] 

7.3.3 Kostnad Kranvatten 
Det vatten som används vid själva rengöringen av fasad består av vanligt kranvatten som 
genom UR-maskinen blir till ultrarent vatten. Kranvattnet är framställt vid lokalt vatten-
verk och är antaget av författaren att kosta 10 kr/m3. Det går åt två liter kranvatten för att 
skapa en liter ultrarent vatten enligt Servicestaden. I scenariot går det åt ungefär 1100 li-
ter ultrarent vatten per dag till en yta på 300 m2. Den största vattenmängden går åt till de 
översta m2 varefter vattnet naturlig rinner ner mot marken. I snitt går det åt 7,33 liter 
kranvatten per m2 (Se Beräkning 43). Detta medför att appliceringen av ultrarent vatten 
minskar ju längre ner på fasaden tvätten utförs. Kostnadsmässigt är vattenförbrukningen 
beräknad efter en generell m2 utifrån en dags förbrukningen. Detta ger en kostnad på 0,07 
kr/m2 (Se Beräkning 44). 

Beräkning 43. Förbrukning av ultrarentvatten per m2 i scenario C 

]/[33,7
]/[300
]/[2200 2

2 mliter
dagm
dagliter

=  

Beräkning 44. Kostnad för vattenåtgång i Scenario C 

]/[07,0]/[33,7]/[01,0 22 mkrmliterliterkr =×  

7.3.4 Kostnad Elektricitet 
Både vid omvandlingen av kranvatten till ultrarentvatten och vid själva appliceringen be-
hövs elektricitet. Elpriset är antaget av författaren till 1,00 kr/kWh.  
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Uppmätt energiåtgång vid tillverkning av ultrarent vatten uppgår till 2,41 • 10-3 kWh per 
liter vid användning av ett stort aggregat. När ett mindre aggregat används uppgår energi-
åtgången till 2,10 • 10-3 kWh. I beräknandet har det använts ett medelvärde för energiåt-
gången av de båda aggregaten (2,25 Wh/liter). Detta ger en kostnad på 0,01 kr/m2 för 
själva elanvändningen vid framställning av det ultrarena vattnet (Se Beräkning 45). 

 

 

Beräkning 45. Kostnad per m2 för elanvändning vid framställning av ultrarent vat-
ten i Scenario C 

]/[01,0]/[67,3]/[1025,2]/[00,1 223 mkrmliterliterkWhkWhkr =××× −  

För att applicera vattnet används dysor och för att ge rätt tryck till dessa 500 dysor an-
vänds en pump på 0,150 kW. Varje m2 behöver mellan fyra och fem dysor, i detta scena-
rio beräknas fyra dysor användas (Servicestaden 2009). Detta ger en uppskattning på 1,2 
• 10-3 kW/m2 för applicering av ultrarent vatten (Se Beräkning 46). En dysa kan applicera 
det ultrarena vattnet med ett flöde på 0,3 liter/minut. Detta ger en åtgång av ultrarent vat-
ten på 1,2 liter/minut och m2 då fyra dysor används. Den beräknade åtgången av ultrarent 
vatten ger en genomsnittstid för appliceringsmomentet på 3,06 minuter motsvarande 0,05 
timmar (Se Beräkning 47). Med den beräknade tidsåtgång ger detta en kostnad för elan-
vändningen för applicering av ultrarent vatten på mindre än 0,00 kr/m2 (Se Beräkning 
48). 

Beräkning 46. Effekt per m2 

0,15 [kW] / 500 [dysor] • 4 [dysor/m2]=1,2 • 10-3 [kW/m2] 

Beräkning 47. Tid för applicering av ultrarent vatten per m2 i Scenario C 

3,67 [liter/m2] / 1,2 [liter/min] = 3,06 [min] = 0,05 [h] 

Beräkning 48. Kostnad för energianvändning vid applicering av ultrarent vatten 
per m2 

1,00 [kr/kWh] • 1,2 • 10-3 [kW/m2] • 0,05 [h] = 6,11 • 10-5 [kr/m2]  

7.3.5 Personalkostnader 
Det krävs två fasadtvättare för att hantera en UR-maskin. Bägge två monterar det dyssy-
stem som används varefter applicering av det ultrarena vattnet sker. När appliceringen är 
klar flyttas dyssystemet varefter väggen borstars. Lönen för en fasadtvättare är uppskattad 
av författaren till 30 800 kr/månaden inklusive personalomkostnader och sociala avgifter. 
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Utifrån en uppskattning på 22 arbetsdagar ger detta en kostnad på 1 400 kr/m2 per dag 
och person (Se Beräkning 49). Detta ger i sin tur en personalkostnad på 11,20 kr/m2 i 
scenariot (Se Beräkning 50). 

Beräkning 49. Kostnad för en anställd för en arbetsdag 

]/[1400
]/[22

]/[30800 arbetsdagkr
månadarbetsdag

månadkr
=  

Beräkning 50. Personalkostnad per m2 fasadtvätt 

]/[33,9
]/[300

][2]//[1400 2
2 mkr

arbetsdagm
personalpersonalarbetsdagkr

=
×  

7.3.6 Resthantering av smutsvatten 
Den reningsmetod som Servicestaden använder bygger på att reningen sker i den dagvat-
tenbrunn dit smutsvattnet rinner. En hylsa som filtrerar och binder smutsen sänks ner i 
brunnen och säkerställer att enbart rent vatten rinner vidare ut i dagvattnet. Hylsornas 
livslängd varierar kraftigt och det är svårt att bryta ned hylsans kostnad till en enskild m2 
varav kostnaden för resthantering inte är beräknad i studien. Det har samtidigt setts att 
denna typ av rening behövs för alla tre fallen så den borde inte påverka resultatet.  
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8 Livscykelkostnadsanalys – Resultat  
Detta kapitel beskriver det samlade resultatet av livscykelkostandsanalysen, för en över-
siktlig bild, se Figur 10 och Tabell 5.  
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Figur 10. Livscykelkostnaden för en fasadtvättning av en m2 för samtliga scenarier 
(A-C) 

Tabell 5. Livscykelkostnaden för en fasadtvättning av en m2 för samtliga scenarier 
(A-C) 

 Scenario 
Kostnad A B C 
Högtryckstvätt 1,22 kr   
UR-maskin  1,95 kr 1,63 kr 
Byggställning 35,00 kr 35,00 kr 5,00 kr 
Kranvatten 0,12 kr 0,09 kr 0,07 kr 
Fasadtvättmedel 0,70 kr   
Diesel 0,80 kr   
El-framställning  0,01 kr 0,01 kr 
El-applicering 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 
Personalkostnad 9,33 kr 11,20 kr 9,33 kr 
Totalt 47,17 kr 48,25 kr 16,04 kr 

8.1 Sammanfattning av resultat 
Det scenario som har högst kostnad är Scenario B på 48,25 kr/m2. Därefter kommer Sce-
nario A på 47,17 kr/m2. Lägst kostnad har Scenario C med sina 16,04 kr/m². I Scenario A 
och Scenario B kommer den största enskilda kostnaden från hyran av byggställning. I 
samtliga scenarier bidrar personalkostnaden till stor del av den totala kostnaden. Kost-
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nadsskillnaden vid inköp av en högtryckstvätt jämfört med en UR-maskin äts upp av 
kostnaderna som fasadtvättmedel och diesel utgör. 
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9 Känslighetsanalys av Livscykelkostnaden 
Kostnaderna för själva fasadtvätten är kopplad till flera parametrar som kan ändras utan 
att själva tekniken för utförandet ändras. Som känslighetsanalys har det valt att bortse 
från de två största kostnadsbärarna, nämligen hyran för byggställning och personalkost-
naderna. Anledningen är att byggställningen inte alltid behövs, beroende på vilken yta 
som ska tvättas och att torktiden ibland inte spelar någon roll. Anledningen till att perso-
nalkostnaderna tas bort är att de kan skilja stort beroende på vilken lön arbetarna har. 

9.1 Känslighetsanalysens utgångspunkter 
Detta innebär att känslighetsanalysen utgår ifrån det tidigare resultatet, och använder sig 
av två utgångspunkter: 

 LCC utan byggställning innefattar att kostnaden för byggställning inte är medta-
gen  

 LCC utan personalkostnad är inte personalkostnaden medräknad. 

9.2 Resultat av känslighetsanalys 
Resultatet av känslighetsanalysen redovisas i två separata avsnitt nedan. Därefter görs en 
sammanfattning av resultatet varefter en tredje figur innehåller en procentuell jämförelse 
mellan de olika scenarierna utifrån både resultatet och känslighetsanalysen. 

9.2.1 Utan byggställning 
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Figur 11. Känslighetsanalys: Totalkostnad för samtliga scenarier exklusive bygg-
ställning 

I Figur 11 ovan redovisas resultatet av känslighetsanalysen då byggställningen inte är 
medräknad. Då byggställningen inte är medräknad minskar avstånden mellan Scenario A 
och Scenario B till Scenario C. Scenario C har dock fortfarande lägst kostnad. 
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9.2.2 Utan personalkostnader 
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Figur 12. Känslighetsanalys: Totalkostnad för samtliga scenarier exklusive perso-
nalkostnader 

I Figur 12 ovan redovisas resultatet av känslighetsanalysen då personalkostnaden inte är 
medräknad. Då personalkostnaderna inte är medräknade visar det sig att Scenario B har 
lägre kostnad än Scenario A. Scenario C har fortfarande lägst kostnad. 

9.3 Sammanfattning av känslighetsanalysen 
Sammanfattningen mellan de båda känslighetsanalyserna och det tidigare resultatet är 
presenterat i Figur 13. Resultatet bygger på att den totala kostnaden i samtliga fall är jäm-
förda med den kostnad som är högst, det vill säga fasadtvätt utifrån Scenario B inklusive 
byggställning och personalkostnader.  
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Figur 13. Sammanfattning av känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen visar att kostnaden för byggställningen är den mest betydande delen 
vid jämförelsen av scenarierna. Då personalkostnaderna negligeras minskas skillnaden 
mellan Scenario B och Scenario A. Både resultatet och känslighetsanalysen visar tydlig-
tatt det är Scenario C som medför den lägsta kostnaden.  
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10 Diskussion 
Detta avsnitt är till för att förtydliga och klargöra resultaten som uppkommit. Utgångs-
punkten för diskussionen är att först hantera LCA och LCC separat för att sedan samman-
ställa de båda resultaten. 

10.1 Livscykelanalys 
Vid inventeringen till livscykelanalysen uppkom flera osäkerheter kring beräknandet. 
Nedan beskrivs de osäkerheter som dök upp och som det valts att enbart diskutera kring.  

10.1.1 Fasadtvättmedel 
Fasadtvättmedlet bygger på ett fiktivt skapat medel. Det fiktiva medlet skapades utifrån 
underlag som döljer absoluta värden. Därtill saknades flera av de ingredienser som var 
med i underlagen i de databaser som användes för att beräkna miljöpåverkan. Det är inte 
omöjligt att de substanser som nu inte beräknades ingå kan ge en högre miljöpåverkan. 
Detta skulle leda till att fasadtvätt med högtryckstvätt blir än sämre miljömässigt i jämfö-
relse med Qlean-metoden. 

10.1.2 Matarpump 
Det är osäkert till vilken grad den beräknade matarpumpen stämmer överens med verk-
ligheten. Dels så har det antagits att den behövs då Qlean-metoden används, dels så har 
den beräknats utifrån en uppskattad maxbelastning när det gäller antalet dysor. Det som 
beräkningarna ändå visar är att matarpumpens miljöpåverkan är minimal i jämförelse 
med framställning av högtryckvatten och ultrarent vatten. 

10.2 Livscykelkostnad 
Vid inventeringen av livscykelkostnaden uppkom flera osäkerheter. Under studien testa-
des de olika antagandena och osäkerheterna, men då resultatet inte påverkades nämnvärt 
har det valts att enbart diskutera dem här. 

10.2.1 Högtryckstvättens risker 
När en vägg spolas med högtryckvatten finns det en risk att ömtåliga delar går sönder och 
lossnar. I studien har det av flera skäl inte räknats med detta. Det är en fråga om vem som 
är ersättningsskyldig, hur pass stora skadorna blir och kostnaden för att åtgärda skadorna. 
Riskerna med att fasaden går sönder finns inte med Qlean-metoden. 

10.2.2 Vattenkostnad 
Beroende på kommun varierar kostnaden för kranvatten. Karlskrona hade en nästintill 
fördubblad kostnad jämfört med Linköping då denna studie skrivs.  
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I denna studie utgick kostnaden från ett fiktivt värde. Då Servicestadens kontor ligger i 
Linköping skulle vattenpriset kunna ha satts efter det vattenpris som gäller i Linköpings 
kommun. Studien visar dock att vattenkostnaden är en liten del och även om vattenkost-
naden skulle fördubblades eller halveras så påverkas resultatet endast nämnvärt.  

10.2.3 Matarpump 
Precis som i diskussionen kring LCA så finns det osäkerheter kring matarpumpens egent-
liga kostnad. Dels genom att själva kostnaden för pumpen inte räknats med annat än 
kopplat till energianvändning och dels ifall energianvändningen stämmer. Då energian-
vändningen medför en så låg kostnad jämfört med helheten, anses det som att resultatet 
ändå står sig. Eventuell kostnad för matarpumpen kan det skilja sig. Om IPTE tillämpas 
borde matarpumpens livslängd vara längre än då UR-maskinen leasas ut. Detta då hanter-
ing av hyrda varor inte uppmuntrar till samma försiktighet med utrustning som då utrust-
ning ägs. Detta medför att Scenario B skulle bli kostnadsmässigt sämre än Scenario C. 

10.2.4 Lönekostnader och transport 
Lönekostnaderna bygger på en uppskattning av den lön som Servicestaden betalar sina 
anställda. Då lönevariationer förekommer kan resultatet ändra sig. Känslighetsanalysen 
visade på vad som händer ifall lönekostnaden negligerades, dock visar den inte vad som 
händer ifall den ökar. Då det inte inkluderats någon kostnad för personal att ta sig till och 
från den aktuella fasaden med utrustningen, så kan de ekonomiska fördelarna med Qlean-
metoden minska utifrån den tid som det tar att åka till och från Servicestaden med utrust-
ningen. Tidsaspekten förekommer även då UR-maskinen hyrs från Servicestaden, även 
om uthyrningen kan sträcka sig över flera arbetsdagar, då olika fasader tvättas. 

10.2.5 Kundvärde 
En kund har som intresse att få sin fasad ommålad så snabbt som möjligt utan att det ska 
påverka kvalitén. Det har inte varit möjligt att uppskatta vinsten av kort torktid annat än 
utifrån hyran av byggnadsställning. Det bör dock vara självklart att vinsten är än större 
för kunden än vad som beräknats då det gäller att få fasaden iordningställd. Detta medför 
att fördelarna av IPTE i detta fall är ännu större än vad som kunnats påvisa i studien. 

10.3 Sammanställning Livscykelanalys och Livscykelkostnad 
För att dra slutsatser både utifrån LCA och LCC har det gjorts en sammanställning där de 
båda resultaten presenteras. Sammanställningen är redovisad i Figur 14. För att resultaten 
av de båda metoderna ska åskådliggöras tydligt presenteras de i procent, baserat på det 
alternativ som har störst miljöpåverka. Därmed redovisas enbart den totala miljöpåverkan 
i LCA och själva nedbrytningen till skadekategorier utlämnas.  
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Figur 14. Sammanställning av LCA och LCC 

Scenario A är satt till att vara referensvärde och därmed bli det scenario som samtliga 
scenarier jämförs med. Resultatet visar tydligt att det miljömässigt är bäst att använda sig 
av Qlean-metoden framför högtryckstvätt. För att det ska vara kostnadsmässigt motive-
rande att byta metod, måste torktiden räknas med, som i Scenario C. Genom att tillämpa 
IPTE vari erbjudandet innefattar kort torktid till kund, kan kunden planera in en tidigare-
lagd målning. Det ligger därmed i kundens intresse att välja IPTE framför traditionell för-
säljning av fasadtvätt. 
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11 Slutsats 
Genom att tillämpa IPTE vid försäljning av fasadtvätt skapas det förutsättningar för kun-
den att planera målningen av fasaden så att kostnaderna minskar för kunden. Detta främst 
genom den kortare torktiden och därmed minskade behovet av byggställning. 

Resultatet visar tydligt att miljöpåverkan är lägre med Qlean-metoden än med högtrycks-
tvätt. Genom att Qlean-metoden främst säljs som IPTE innebär detta att IPTE både miljö- 
och kostnadsmässigt är bättre än traditionell försäljning av fasadtvätt. 
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