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 I 

Sammanfattning 

Det uttalade miljömålet för Sveriges riksdag är att till nästa generation 
överlämna ett samhälle utan miljöproblem. För att uppnå detta mål krävs ett 
starkare fokus på hållbart byggande för att uppnå en hållbar utveckling. De hus 
som byggs idag har en livslängd på 50-100 år och därför är det viktigt att 
bygga energieffektivt för att få så liten miljöpåverkan som möjligt. Ett fokus på 
energianvändningen skapar ett starkt krav på byggsektorn, som står för cirka 40 
% av den totala energiförbrukningen i Sverige. Det nya EU-direktivet 
tillsammans med ökade energipriser ställer också högre krav vid nybyggnation 
av bostäder vilket har bidragit till nya begrepp som bland annat lågenergihus, 
passivhus och minienergihus.  

Syftet med studien är att öka kunskapen för energieffektivt byggande genom 
att, med utgångsläge från en befintlig byggnad som referens, projektera ett 
energieffektivt flerbostadshus. Rapporten har ett fokus på energieffektivisering 
och visar hur energi kan sparas genom att förbättra klimatskalet med bättre 
värmeisolering. Målet med studien är att med energiberäkningar och 
livscykelkostnadsanalys undersöka vilka åtgärder som krävs för att det nya 
huset ska uppfylla de energikrav som ställs för ett minienergihus samt att finna 
den ekonomiskt optimala isolertjockleken.  

Resultatet av studien visar att de nybyggnadskrav som Boverket ställer är lågt 
ställda jämfört med de krav som finns för dagens energieffektiva byggnader 
som till exempel minienergihus. Det befintliga huset uppfyller BBR:s krav men 
är relativt långt ifrån att klara kraven för minienergihus. Genom att öka 
klimatskalets värmeisolering i det nya huset uppnås de krav som krävs för att 
huset ska klassificeras som ett minienergihus.  
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Abstract 

The Swedish parliament articulated environmental objective is to handover a 
sustainable society to the next generation. This requires a better focus on 
sustainable building and sustainable development of our built environment. 
The houses being built today has a life of expectancy of 50-100 years, therefore 
energy efficiency and minimizing environmental impact are key factors of 
achieving a sustainable development . Today's the construction sector accounts 
for about 40% of total energy consumption in Sweden. The new EU directive, 
together with increased energy prices, creates higher requirements for new 
buildings which has contributed to the development of low energy concepts 
such as, passive and "minienergy" houses. 

The purpose of this study is to increase awareness and knowledge of energy-
efficient construction by designing energy-efficient apartment building using 
an existing building as reference. The report focus on energy efficiency and 
show how energy consumption can be reduced by improving the building 
envelope insulation performance. The goal of the study is,  by using energy 
calculations and life cycle cost analysis, examine what measures are needed to 
meet the energy requirements for a "minienergy"-house. Also the insulation of 
the building shell will also be economically optimized. 

The results of the study show that Boverkets requirements for new buildings is 
too high compared with the existing requirements for energy efficient 
buildings, such as "minienergy"-houses. The existing house meets the BBR's 
demands but is relatively far from fulfilling the requirements for "minienergy"-
houses. By increasing the envelope thermal insulation the requirements for the 
house to be classified as a "minienergy"-house can be reached. 
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”Det finns ingen motsättning mellan 

 god arkitektur, god inomhusmiljö  

och energieffektivt byggande. Tvärtom.” 

                (Wall, 2006) 
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1 INLEDNING 

I det inledande kapitlet beskrivs kortfattat bakgrunden till studien och dess 
syfte, de forskningsfrågor som valts utifrån bakgrunden samt studiens 
avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Klimatförändringarna på jorden har de senaste åren uppmärksammats och 
diskuterats. För en hållbar utveckling av samhället krävs effektiv användning 
av jordens resurser för att minska utsläppen av växthusgaser som har en 
negativ påverkan på klimatet (Boverket, 2008a). Det ligger en stor utmaning i 
att tillgodose det ökade behovet av energi, den globala efterfrågan på energi 
förväntas tredubblas till år 2020, och samtidigt minska klimatpåverkande 
utsläpp (Miljömålsrådet, 2008).  

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål, som innefattar 72 
delmål, vars långsiktiga mål är att överlämna ett samhälle till nästa generation 
där alla stora miljöproblem är lösta. Det går åt rätt håll men det blir svårt att nå 
dessa mål till år 2020 (Miljömålsrådet, 2008). Ett av dessa mål är God bebyggd 
miljö med delmålet Energianvändning i byggnader som innebär att den totala 
energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler ska minska 
med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050 jämfört med år 1995, detta 
samtidigt som den totala uppvärmda ytan ökar. Även beroendet av fossila 
bränslen för energianvändning inom bebyggelsesektorn ska vara brutet till år 
2020, samtidigt ska andelen förnybar energi öka kontinuerligt. (Boverket, 
2007) År 2009 uppgick energianvändningen inom bostads- och servicesektorn 
till 39 % av Sveriges totala energianvändning. Detta motsvarar 149 TWh, av 
vilket ca 60 % används till uppvärmning och varmvatten (Energimyndigheten, 
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2010a). Detta visar att en stor del av Sveriges energianvändning och 
energibesparingspotential finns i den byggda miljön.  Energieffektivisering 
inom byggsektorn blir en allt viktigare fråga för samhället (Boverket, 2008a). 
Att minska energianvändningen och öka användningen av förnybar energi är 
en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle. Driften av byggnader står 
för ca 85 procent  av energiförbrukningen.En minskning av energianvändning 
under en byggnads brukstid kan göras genom att redan från början planera och 
bygga energieffektiva hus.  

Med hänsyn till den förväntade energiprisutvecklingen och samhällets mål om 
minskad energianvändning är det angeläget att använda så flexibla och 
energismarta lösningar som möjligt. Energin kommer att bli dyrare, för att 
uppnå ett hållbart samhälle måste energi sparas och förnybara energikällor 
användas (Gross, 2010). 

 

Figur 1 Energiprisutvecklingen i öre/kWh per år (Gross, 2010). 

 Genom att utnyttja den kunskap som finns om energieffektivt byggande kan 
energieffektivisering av bostads- och servicesektorn ske och målen för en 
hållbar utveckling nås. Energieffektivisering minskar energikonsumtionen 
vilket bidrar till minskad användning av fossila bränslen som i sin tur minskar 
växthusgasutsläppen, (Miljömålsrådet, 2008). Teknikutvecklingen har stor 
betydelse för att uppnå målet God bebyggd miljö, därför föreslår Boverket 
ekonomiska incitament för att bygga lågenergihus. Styrmedlen ska bidra till att 
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bygga bättre än byggreglerna, som idag uppfattas som maximikrav snarare än 
minimikrav (Boverket, 2007). 

Utifrån regeringens proportioner, 2008/09:162 och 2008/09:163, beslutade 
riksdagen, under 2009, om en ny klimat- och energipolitik. Denna innebär, 
liksom vad som nämndes tidigare, att den totala energianvändningen i Sverige 
ska minska med 20 % fram till år 2020 och 50 % fram till år 2050 jämfört med 
1995. Det beslutades även att de svenska utsläppen av växthusgaser ska minska 
med 40 %, jämfört med år 1990, fram till år 2020. Visionen är att Sverige år 
2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Förändrade 
skatter och skärpta ekonomiska styrmedel har av regeringen föreslagits som 
åtgärder för att nå dessa mål (Energimyndigheten, 2010a). Svensk energi- och 
klimatpolitik syftar till en effektiv hållbar energianvändning med liten 
påverkan på klimat, miljö och människors hälsa (Naturvårdsverket, 2010b). 

Den 19 maj 2010 antogs EU-direktivet 2010/31/EU om byggnaders 
energiprestanda som i olika etapper ska vara infört i svensk lagstiftning år 2012 
(Energimyndigheten, 2010a). I direktivet nämns begreppet ”Nära noll-
energibyggnader”. En NNE-byggnad är en byggnad som har mycket hög 
energiprestanda där den energi som tillförs i hög grad ska vara förnyelsebar. 
Enligt direktivet ska alla byggnader vara NNE-byggnader den 31 december 
2020. För byggnader i den offentliga sektorn träder direktivet i kraft redan 31 
december 2018 (EU-officiella tidning, 2010). Medlemsstaternas uppgift är att 
ta fram en strategi för ökning av andelen lågenergibyggnader 
(Energimyndigheten, 2010a). Detta är ytterligare en anledning att redan idag 
börja bygga mer  energieffektiva byggnader.  

I takt med ökade energikostnader, allmänhetens och politikernas medvetenhet 
om bebyggelsens betydelse för klimatförändringarna har intresset för 
energisnålt byggande ökat över hela världen (FEBY, 2009c). Hus har en 
livslängd på 50 – 100 år, vilket innebär att påverkan på klimatet över tid beror i 
hög grad på byggnadens energieffektivitet. Med krav på högre energiprestanda 
och växande energipriser  kommer marknaden för energieffektiva hus att växa 
snabbt. EU arbetar för närvarande med en ny byggnorm där passivhus skall 
vara lägsta godtagbara standard år 2016, (referens). Vad skulle det innebära för 
byggandet i Sverige om och när denna norm träder i kraft? Nya lagar och 
regler ställer byggbranschen inför stora utmaningar att kunna bygga på ett 
hållbart sätt som inte bidrar till den globala uppvärmningen.   
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1.2 Problemställning 

Dagens krav på byggnaders energianvändning kommer att skärpas allt mer i 
och med det nya EU-direktivet. De hus som byggs idag har en livslängd på 
kanske 50-100 år, inom denna period hinner klimatet ändras mycket 
(Passivhuscentrum, 2011), det är därför viktigt att börja tänka mer på 
energieffektivitet och miljöpåverkan. För att göra detta är det angeläget att 
fokusera på isoleringens långsiktiga nettoegenskaper för att bidra till en hållbar 
utveckling genom att skapa energieffektiva byggnader (Swedisol, 2011). 

Med utgångsläge från befintliga handlingarna av ett befintligt flerbostadhus 
ska ett nytt energieffektivare hus projekteras som med blotta ögat ska vara 
identiskt med det befintliga. Frågan är bara, vilken isoleringstjocklek som är 
ekonomiskt optimal för klimatskärmen i flerbostadshuset?  

1.3 Syfte 

Studien syftar till att studera hur kravet för minienergihus fastställt av FEBY  
kan uppfyllas genom att utgå från befintligt projekterade bostäder. Målet är att 
hitta den ekonomiskt optimala isolertjockleken som uppfyller minienergihus 
kravet. 

1.4 Forskningsfrågor 

Fyra forskningsfrågor har tagits fram för att styra det fortsatta arbetet.  

1. Går det att förbättra byggnadens energianvändning så att kraven för 
minienergihus uppfylls?  

Den energiförbrukning som beräknats för konstruktionen jämförs med de 
energikrav för minienergihus som tagits fram av Forum för energieffektiva 
byggnader, FEBY.  

2. Vilken energibesparing kan uppnås med varierande isoleringstjocklek? 

Genom att jämföra den nya konstruktionen som tagits fram i experimentet 
med det befintliga huset kan energibesparingen beräknas.  

3. Hur lång återbetalningstid ger de olika konstruktionsalternativen? 

De olika alternativen jämförs med livscykelkostnadsanalyser.  
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4. Hur mycket isolering är ekonomiskt försvarbart? 

Olika konstruktionsalternativ med varierande isoleringsgrad tas fram. 
Beräkningsexperiment med energiberäkningar och LCC-analyser 
genomförs för att ta fram den isoleringsgrad som är ekonomiskt optimal.  

5. Hur kan en optimerad lösning, utifrån energi- och 
livscykelkostnadsperspektiv, se ut? 

Denna fråga besvaras genom att utifrån genomförda beräkningsexperiment 
ta fram en konstruktionslösning som sedan projekteras.  

1.5 Avgränsningar 

Vad gäller byggnaders energiprestanda är det många faktorer som spelar in. 
För att göra arbetet hanterbart är det nödvändigt att göra en del avgränsningar. 
Denna studie är avgränsad till att behandla flerbostadshus i norra Sverige.   

I studien har ett befintligt flerbostadshus i norra Sverige studerats. Tillgången 
till indata för beräkningar har varit god då bra och komplett dokumentation för 
huset finns.  

Studien utgår ifrån nybyggnadskrav enligt BBR samt energikrav för 
minienergihus enligt FEBY.  

Fokus ligger på byggnadens klimatskal, någon hänsyn tas inte till ventilationen 
i byggnaden. Livscykelkostnaden för byggnaden beräknas för att analysera hur 
mycket energibesparingarna motsvarar i pengar, studien omfattar däremot inte 
byggnadsmaterialens påverkan på miljön.  

Beräkningsexperiment i form av energiberäkningar och LCC-analyser 
genomförs för att optimera kostnader och energianvändning för byggnaden. 
Även genomförs en jämförelse i energianvändning mellan det befintliga huset 
och minienergihuset för att se hur mycket energi som kan sparas genom att 
bygga minienergihus. Till sist kontrolleras om det nya huset uppnår 
energikraven för att klassas som ett minienergihus.  

Valet att avgränsa studien till att undersöka isoleringstjocklek grundar sig i att 
klimatskärmens isolering är en viktig komponent för att en byggnad ska gå att 
energieffektivisera. Ventilation eller liknande går lätt att byta ut jämfört med 
klimatskärmens isolering. Om grunden i en byggnad inte isoleras tillräckligt 
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väl från början är det näst intill omöjligt att öka isoleringen i efterhand. Detta 
är anledningen till varför studien omfattas av val av isoleringstjocklek.   
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2 METOD 

I detta kapitel presenteras hur studien genomförts. En kortare beskrivning ges 
av tillvägagångssätt, den valda forskningsansatsen samt begreppen validitet 
och reliabilitet. Det ges även en kort redogörelse om metoder för 
datainsamling och forskningsprocessen.  

2.1 Forskningsansats 

Forskningsprojekt inleds med bestämning av aktuell forskningsansats. De fyra 
olika forskningstyperna är förändringsinriktad, utvärderande, teori- och 
modellbyggande samt utprövande forskning. Detta examensarbete omfattas av 
en utvärderande forskningsmetod. Den studerade företeelsen ges en objektiv 
beskrivning samt analys av behov och/eller förbättringsmöjligheter genom den 
utvärderande forskningsmetoden. För att olika intressenter ska kunna 
tillgodogöra sig utvärderingsresultaten krävs att forskningsrapporten har en 
tydlig samt pedagogisk utformning och struktur. (Andersson & Borgbrandt, 
1998) 

2.1.1 Induktiv och deduktiv metod 

Det finns två olika angreppssätt för att studera en viss företeelse, deduktiv och 
induktiv metod. Deduktiv metod beskrivs som bevisandets väg medan induktiv 
metod följer upptäcktens väg. Det är ofta i motsättningen mellan dessa eller i 
kombination av dem som ny kunskap uppstår. (Holme & Solvang, 1997) 

I denna studie används en deduktiv forskningsmetod eftersom arbetet grundas 
på en litteraturstudie om energieffektivisering. Tidigare beprövad praxis ligger 
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till grund för fortsatt arbete med datainsamling genom fallstudien och 
beräkningsexperiment.    

2.1.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden syftar till fördjupning av den kunskap som erhålls från 
kvantitativa metoder, om man vill skapa djupare förståelse för ett specifikt 
ämne, en speciell händelse eller situation (Björklund & Paulsson, 2003). 
Kvalitativa undersökningar genomförs ofta på textmaterial och det är praktiskt 
att göra löpande analyser för att få idéer om fortsatt arbete samt för att få ett 
levande förhållande till materialet, detta skiljer sig från kvantitativa analyser 
där bearbetning sker först när allt material är insamlat (Patel & Davidson, 
1994).  

Studien i detta examensarbete består av en blandning av kvalitativt analyserat 
datamaterial och experiment. För datainsamling används en kvalitativ metod, 
vars avsikt är att förstå och analysera helheter (Olsson & Sörensen, 2007). 
Detta eftersom studien begränsas till bland annat observationer av endast en 
specifik befintlig byggnad, det vore för komplext att ta med flera byggnader i 
studien. De beräkningsexperiment som genomförs är kvantitativa eftersom de 
omfattar information som kan mätas eller värderas numeriskt, matematiska 
modeller är mer lämpade för kvantitativa studier (Björklund & Paulsson, 
2003). Detta innebär att forskningsfråga 1 som behandlar minienergihus-krav 
omfattas av en kvalitativ metod medan frågorna 2-4 studeras genom 
experiment.  

2.1.3 Validitet och Reliabilitet 

Graden av validitet bestäms av i vilken utsträckning det som avses att mätas 
mäts, mätinstrumentets förmåga att mäta rätt sak (Patel & Davidson, 1994). 
Genom användning av flera olika perspektiv till exempel olika metoder för att 
undersöka samma företeelse, så kallad triangulering, kan validiteten ökas 
(Björklund & Paulsson, 2003). 

Reliabilitet bestäms av mätinstrumentets tillförlitlighet, i vilken utsträckning 
samma resultat upprepas i en undersökning (Björklund & Paulsson, 2003). 
Triangulering kan även användas för att öka reliabiliteten (Björklund & 
Paulsson, 2003). 

I denna studie kan ingen allmän slutsats dras då endast en specifik byggnad 
studeras. Däremot kan studien visa på en tendens, till exempel att 500-600 mm 
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isolering i en yttervägg är för mycket. Den slutsats som dras kan stödjas i de 
resultat som arbetats fram men någon allmän slutsats kan ej dras då denna 
studie enbart undersöker ett enskilt fall. Vid analys av en annan byggnad kan 
andra resultat än de för denna byggnad uppnås.  

Livscykelkostnaden är något som i denna studie har beräknats på två olika sätt 
och gett ungefär samma resultat, detta visar på att livscykelkostnadskalkylen är 
trovärdig. Validiteten i studien är relativt hög då olika beräkningsprogram har 
använts för specifika beräkningar. Till exempel har energiberäkningsprogram 
använts för att beräkna energianvändningen, ett annat program har använts för 
att beräkna livscykelkostnaden och ett tredje har använts för att göra 
kostnadsberäkningar. De beräkningar som genomförts har utförts ett flertal 
gånger för att öka reliabiliteten, samma resultat har erhållits vid alla tillfällen. 
Detta visar på att även reliabiliteten i studien är förhållandevis hög.  

2.2 Tillvägagångssätt 

För att få en djupare kunskap i området studeras till en början litteratur i form 
av böcker och rapporter om bland annat energieffektivisering. Därefter studeras 
och analyseras handlingarna för det befintliga flerbostadshuset i fallstudien. 
Det nya huset projekteras, i Autodesk Revit Architecture 2010, och 
energiberäkningar genomförs för att kontrollera att huset uppfyller satta krav. 
Sedan formuleras problemställning och forskningsfrågor för att därefter 
ytterligare studera litteratur för att skapa teoriavsnittet om energieffektivisering 
och hur man bygger energieffektivt. Därpå genomförs analysen med hjälp av 
LCC beräkningar för att ta fram den isolertjocklek som är kostnadseffektivt 
optimal. Slutligen sammanställs resultatet som därpå analyseras och diskuteras.   

2.3 Forskningsprocess 

2.3.1 Litteraturstudie 

I inledningsskedet av examensarbetet genomfördes en litteraturstudie för att 
skapa bredare kunskap inom ämnet. Utgångsläget var att söka nyutgiven och 
pålitlig information. Litteraturstudien inleddes med informationssökning på 
universitetsbibliotekets databas Lucia samt den nationella samkatalogen Libris. 
De sökord som användes var bland annat rapportskrivning, forskningsmetodik, 
lågenergihus, passivhus, energieffektiva byggnader, energihushållning och 
LCC. Även publikationer från bland annat Boverket, Energimyndigheten och 
naturvårdsverket har eftersökts och studerats. De fakta som nyttjats i studien 
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kommer från böcker, rapporter och artiklar samt kunskap inom Arkitekthuset 
Monarken, företaget där studien genomförts.      

2.3.2 Fallstudie 

Enligt Merriam (1994) kan forskning jämställas med en systematisk utfrågning 
eller utredning med tillgång till många olika modeller och tekniker. En metod 
som kan utnyttjas för systematiska studier av en företeelse är fallstudien. Det är 
en undersökningsmetod med utgång från ett helhetsperspektiv som ofta 
används vid studier av processer eller förändringar, en detaljerad undersökning 
där flera olika tekniker kan användas för att djupgående studera ett avgränsat 
objekt (Patel & Davidson). MacDonald & Walker (1977) definierar fallstudien 
som en undersökning av ”ett fall i förändring”.   Det finns olika angreppssätt 
för en fallstudie, valet av detta bestäms av hur problemet ser ut, 
forskningsfrågor samt önskat slutresultat. Ett av dessa är den experimentella 
metoden. Vid experimentell forskning krävs det att forskaren kan manipulera 
intressanta variabler, syftet är att studera orsak-verkan-relationer (Merriam, 
1994). I denna studie är isolertjockleken den intressanta variabeln som kan 
manipuleras för att energieffektivisera byggnaden.  

I den här studien är objektet det befintliga flerbostadshuset på Furulund i Piteå. 
Beskrivning av huset ges i kapitel 2.3.4 nedan.  Fallstudiens syfte är att ta fram 
energieffektiviseringsåtgärder som sedan appliceras på det flerbostadshus med 
minienergihus-standard som ska projekteras. Dessa åtgärder tas fram genom att 
studera och analysera de handlingar och ritningar som finns tillgängliga för det 
befintliga huset. Den experimentella metoden har valts för denna studie 
eftersom att beräkningsexperiment kommer att genomföras för att undersöka 
vilken isoleringstjocklek som är ekonomiskt försvarbar för projektet.  

2.3.3 Projektering 

Efter studier av det befintliga huset samt genomförda beräkningsexperiment 
inleddes projekteringen av det nya huset med en optimerad 
konstruktionslösning för att uppnå minienergihus-standard. Projekteringen har 
skett med Autodesk-programmet Revit Architecture 2010, vilket har resulterat i 
en 3D-modell av huset. Det nya flerbostadhuset har projekterats för att likna 
det befintliga, vilket var projekterat med hjälp av AutoCad, med skillnaden att 
byggnadsdelarna har en annan konstruktion för att uppnå en bättre 
energieffektivitet. Huset projekteras med de konstruktionsdelar som är 
kostnadseffektivast utifrån utförda LCC analyser.  
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Projekteringen har använts för att visa att den ökade isoleringstjockleken inte 
påverkar i någon större grad utformningen av huset. Det underlättar även vid 
”försäljning” av konceptet, eftersom det går lättare att beskriva fördelarna med 
energieffektivisering om det finns en modell att referera till.   

2.4 Fallstudie experiment 

Fallstudie experimentets syfte är att ta fram isoleringsgraden som är både 
energieffektiv och ekonomiskt optimal.  

Den befintliga byggnaden är ett flerbostadshus beläget i Piteå i norra Sverige. 
Huset består av två plan med vardera 3 lägenheter. En tvårumslägenhet à 57 
m2, en trerumslägenhet à 73 m2 samt en fyrarumslägenhet à 91 m2. Gavlarna 
består av en betongstomme med tegelfasad och långsidorna består av en 
träregelstomme med dels tegelfasad och dels mineritskiva på väggen som 
ansluter mot förråd.      

Isover Energi 3 är det beräkningsprogram som använts för 
energiberäkningarna, programmet tillhandahålls av byggmaterialtillverkaren 
Isover. Detta program ”innehåller” de nya kraven, enligt BBR, på 
energihushållning som trädde i kraft 1 februari 2009. I programmet ges 
översiktliga bilder av byggnadens olika delar samt de olika delberäkningarna. 
Hänsyn tas även till köldbryggor, enligt BBR (Isover, 2011).  

De olika konstruktionsdelarna och köldbryggorna i konstruktionen samt indata 
för huset förs in i programmet. I ett första skede simuleras energiförbrukningen 
i det befintliga huset, därefter varieras isoleringsmaterial och tjocklek. 
Programmet beräknar U-värden och energiförbrukning. Kostnadsberäkningar 
utförs, med hjälp av Wikells Sektionsdata, för de olika varianterna. Därefter 
görs LCC-analyser av de olika alternativen för att ta fram det alternativ som är 
kostnadseffektivast med avseende på kostnad för isolering, energibesparing 
och återbetalningstid.  

Därpå kan en jämförelse mellan energianvändningen för det nya huset och det 
befintliga huset göras. Energibesparingen redovisas i en procentuell förbättring 
jämfört med nollalternativet, det vill säga det befintliga huset. Även den 
optimerade konstruktionslösningen undersöks om den uppfyller energikraven 
för minienergihus.  
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3 TEORI  

Detta kapitel presenterar de teorier som använts i studien för att behandla det 
valda problemområdet. Till att börja med beskrivs hur man ser på miljö- och 
klimatfrågorna idag och vilka mål och krav som kommer att gälla i framtiden. 
Därefter tas energianvändning i byggnader upp och vad som gäller enligt 
Boverkets byggregler, BBR. Avslutningsvis beskrivs begreppet energieffektiv 
byggnad och livscykelkostnad, LCC. 

3.1  Sveriges miljökvalitetsmål för energianvändning i byggnader 

Målet för Sveriges riksdag är att till nästa generation överlämna ett samhälle 
utan miljöproblem, arbete måste ske mot en hållbar utveckling för att skapa ett 
hållbart samhälle. En hållbar utveckling inbegriper tre huvudområden: 
ekonomi, socialt ansvarstagande och miljö. Dessa tre områden är beroende av 
varandra och ömsesidigt förstärkande, se figur 2.   
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Figur 2 Tre huvudområden för hållbar utveckling som både är beroende av 
och förstärker varandra (Innovatum, 2011).  

För att uppnå ett hållbart samhälle tog riksdagen år 1999 fram 15 
miljökvalitetsmål som kompletterades 2005 med ytterligare ett mål. Under 
dessa mål finns det totalt 72 delmål, vilka beskriver den kvalitet och det 
tillstånd på miljön som anses hållbart på lång sikt. För att målen ska uppnås 
krävs insatser från alla individer i samhället. Enligt utvärdering utvecklas 
miljön åt rätt håll, detsamma gäller dock inte för klimatmålen. (Miljömålsrådet, 
2008)   

De 16 miljökvalitetsmålen listas nedan: (Naturvårdsverket, 2011) 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten och god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
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Boverket är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmål 15 som handlar om god 
bebyggd miljö, målsättningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation.  Under detta mål finns 7 delmål varav delmål 6, som fastställdes av 
riksdagen 2006, handlar om energianvändning i byggnader och lyder enligt 
följande: (Boverket, 2007).  
 

 
Totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler 
minskade 2 till 7 procent mellan 1995 och 2005, (Boverket, 2007), 
(Miljömålsrådet, 2008). Systemet med energideklarationer kan vara en 
bidragande orsak till denna utveckling. Trots detta krävs ytterligare åtgärder 
vid nybyggnad samt i befintlig bebyggelse för att de angivna målnivåerna ska 
nås i tid (Naturvårdsverket, 2010c). För närvarande har den slutliga 
energianvändningen inom sektorn minskat något, 2010 låg den på 37 procent 
av den totala slutanvända energin i Sverige (Miljömålsrådet, 2010a). 
  
De tre viktigaste åtgärderna för måluppfyllelse för delmål 6 är enligt Boverket 
(2007) bland annat ekonomiska incitament till att bygga 
passivhus/minienergihus samt ge ekonomiskt stöd till genomförande av 
fördjupade projekteringar vid ombyggnad. Exempel på dessa åtgärder är 
byggregler, energideklarationer och skattereduktion för reparation och 
underhåll (Energimyndigheten, 2010). Boverket ställer i BBR specifika krav på 
byggnaders energianvändning, de beskriver hur byggnader ska utformas för att 
begränsa energianvändningen. Ägare till befintliga byggnader kan med stöd av 
råd i energideklarationerna styra mot låga värmeförluster, lågt kylbehov samt 
effektiv värme-, kyl- och elanvändning. I energideklarationen, som ägare till 
småhus, flerbostadshus och lokaler är skyldiga att göra, redovisas hur mycket 
energi som går åt samt eventuellt råd för energieffektivisering av byggnaden. 
Från och med årsskiftet 2008/2009 ska alla flerbostadshus och lokaler vara 
energideklarerade och småhus ska energideklareras före försäljning, 
(Energimyndigheten, 2010).  
 

”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och 
lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 
procent till år 2050 i förhållande till användningen 1995. Till år 2020 ska 
beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn 
vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.”   
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3.2 Energi och inomhusmiljö 

Företrädare för staten, kommuner och näringslivet har tillsammans formulerat 
och definierat mål för en hållbar bygg- och fastighetssektor. Ett av dessa mål 
gäller miljöklassning av byggnader, i klasserna A, B och C, som kopplas till 
energideklarationerna. Byggreglerna enligt BBR tillhör miniminivån C, 
(Miljömålsrådet, 2008), minienergihus tillhör klass B och passivhus tillhör den 
högsta nivån, klass A (FEBY, 2009a). Fastighetsägare, byggherrar och 
förvaltare har, i samarbetet ”Energialliansen för bebyggelse”, skapat en målbild 
för nybyggnad vilken skulle innebära en minskning av den totala 
energiförbrukningen med 30 procent. Detta innebär, för nybyggnad, en 
halvering av energianvändningen jämfört med en likvärdig byggnad uppförd år 
2000. För att uppnå god arkitektur och bra byggande finns det tre 
hållbarhetsperspektiv som måste beaktas. Dessa är socialt, ekologi/miljö samt 
ekonomi, de motsvaras av människans hälsa och välmående, låg 
energiförbrukning och användning av förnyelsebara råvaror samt låga 
livscykelkostnader. Allt byggande blir inte bra arkitektur, men god arkitektur 
förutsätter ett gott byggande. ( Boverket, 2006). 

3.2.1 Energibalans   

Värme och ibland även kyla måste tillföras för att uppnå en god inomhusmiljö 
och ett bra inomhusklimat. Energihushållning innebär att dessa krav skall 
uppnås med minsta möjliga tillförsel av energi.  

Energianvändningen i våra bostäder påverkas av både människor och teknik. 
Enligt Carlsson-Kanyama, Lindén och Eriksson (2003, 2004) är det 
förekomsten av apparater, energieffektiviteten på apparaterna samt hur de 
används som avgör energianvändningen i bostäder. Klimatskalet, dvs. husets 
väggar, golv, tak och fönster är till för att skydda de boende från kyla, hetta och 
nederbörd. En av de viktigaste funktionerna för klimatskalet är att behålla 
temperaturen inomhus på ett effektivt sätt för att minimera mängden köpt 
energi. Värmeöverföringen mellan inom- och utomhusluften beskrivs med 
termen U-värde, vilken uttrycks i watt per kvadratmeter grader Celsius. För att 
inomhusluften ska vara hälsosam krävs bra ventilation i ett tätt och välisolerat 
hus. Även ett tätt och välisolerat klimatskal kräver ett uppvärmningssystem för 
att tillföra och distribuera värme. Några olika energikällor är el, olja, 
fjärrvärme, naturgas, el eller pellets. Även mark, berg och vatten är 
värmekällor där en värmepump används för att hämta värmen. Exempel på 
distributionssystem som används för att sprida värmen är vatten i radiatorer 
direktverkande el samt golv- och luftvärme (Glad, 2006). 
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Energi kan bara omvandlas inte förstöras, därför måste mängden använd energi 
motsvaras av tillförd mängd energi (Glad, 2006), se figur 3, för att 
värmebalansen ska bevaras. Värmen som tillförs kommer från internt 
genererad värme av människorna som vistas i huset, av belysning och av annan 
el-utrustning vars uppgift inte är att värma huset (Energilotsen, 2001). Vid 
utformning av energieffektiva byggnader måste energibalansen för alla årstider 
studeras för att få god komfort året runt. Stora fönster mot söder för att 
maximera soltillskottet, som står för en stor del av värmetillskottet i huset, 
riskerar till exempel att bli ett överhettningsproblem under vår, sommar och 
höst (Wall, 2006). Trots detta behövs ett värmesystem för att täcka 
värmeförlusterna, om den internt genererade värmen och soltillskottet är för 
stort kan det istället behövas ett kylsystem för att undvika övertemperatur. 
Huset avger värme genom transmissionsförluster, avloppsvatten, ventilation, 
luftläckage och vädring. Behovet av köpt värmeenergi kan minskas genom att 
begränsa transmissionsförlusterna med bättre isolering och färre köldbryggor, 
tätare klimatskärm som minskar läckageförlusterna och ökad mottaglighet för 
solvärme genom fönster. Även värmeåtervinning, nyttjande av värmepump 
samt val av inomhustemperatur och vattenanvändning kan minska behovet av 
köpt värme (Energilotsen, 2001). 

 

Figur 3 Energibalans i en byggnad (Wall, 2006). 
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När fossila bränslen minskar måste andra energislag öka för att möta 
efterfrågan så att energibalansen behålls. I nuläget är det främst de förnybara 
energislagen biobränsle och vindkraft som ökar i Sverige. (Energiläget 2010)  

En byggnads energianvändning kan sammanfattas med ekvationen: (Petersson, 
2004)   

Qenergi = Qt + Qv + Ql + Qtvv + Qdr,el - Qvå - Qtillskott 

Qt = transmissionsförluster inklusive köldbryggor 
Qv = ventilationsförluster 
Ql = luftläckageförluster 
Qtvv = uppvärmning av tappvarmvatten 
Qdr,el = fastighetsel, elenergibehov för pumpar mm. 
Qvå = värme tillgodogjord från värmeväxlare, solfångare och solinstrålning  
Qtillskott = värme tillgodogjord från personer, belysning, hushållsmaskiner mm.  
 

3.2.2 Energianvändning 

Enligt BBR är en byggnads energianvändning den energi som, vid normalt 
brukande, under ett normalår behöver levereras till byggnaden för 
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. 
Denna energi benämns köpt energi. Vid installation av golvvärme, 
handdukstork eller annan apparat för uppvärmning inräknas även denna energi 
till byggnadens energianvändning. Eftersom hushållsenergin främst används 
för hushållsändamål ingår den inte i byggnadens energianvändning, den 
påverkar dock indirekt behovet av mängden levererad energi genom den värme 
som alstras.  

För att beräkna en byggnads specifika energianvändning, byggnadens 
energibehov, fördelas energianvändningen på tempererad golvyta, Atemp, och 
uttrycks i kWh/m2 och år. Atemp är arean av samtliga våningsplan för 
temperaturreglerade utrymmen som begränsas av klimatskärmens insida samt 
avses att värmas till minst 10˚C. Garage inom byggnaden eller liknande 
lokalbyggnad inräknas inte. Till den specifika energianvändningen inkluderas 
inte hushållsenergi samt den verksamhetsenergi som används utöver 
byggnadens verksamhetsanpassade krav på värme, vatten och ventilation. 
Mängden levererad energi får reduceras med den energi som fås från eventuellt 
installerade solfångare och solceller.  
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3.2.3 Vad är ett minienergihus?  

Definitionen för ett lågenergihus lyder: ”Lågenergihus är ett samlingsbegrepp 
för byggnader som använder mindre energi än hus byggda enligt gängse 
praxis eller enligt vad byggnormen kräver, alltså hus med god 
energiprestanda.” (Energimyndigheten, 2010b).  

Enligt Gross (2010) kan ett energieffektivt hus sammanfattas med följande 
kännetecken:  

• Hög termisk komfort med jämn rumstemperatur året om. 
• Inget drag eller kallras vid fönster och ytterdörrar. 
• Ren och fräsch inomhusluft. 
• Hållbar och låg energianvändning. 
• Effektivt utnyttjande av passivvärme (frivärme). 
 

Ett minienergihus är ett lågenergihus med bättre prestanda än 
nybyggnadskraven enligt BBR 16. Krav ställs på levererad energi för att 
begränsa den totala mängden köpt energi samt för att gynna kvalitetsmässigt 
lågvärdiga energiformer till exempel fjärrvärme istället för köpt el (FEBY, 
2009b).   

Enligt Gross (2010) har konceptet minienergihus tillkommit för att passa det 
kallare skandinaviska klimatet samtidigt som större frihet och nya möjligheter 
vad gäller arkitektonisk utformning erbjuds jämfört med passivhus.   
Minienergihuskraven är inte lika hårda som passivhuskraven, de syftar till att 
erforderlig termisk komfort ska erhållas på ett rationellt sätt genom att 
minimera behovet av tillförd effekt och energi för uppvärmning. Till skillnad 
från passivhuskraven är effektkraven sådana att värmebehovet inte klaras med 
värmedistribution enbart via hygienluftflödet. Luftvärmesystemet måste ofta 
kompletteras med ett konventionellt värmesystem. Kraven för minenergihus 
ges i kapitel 3.4.2 

3.3 Energieffektivt byggande 

För att nå målen för en god bebyggd miljö krävs det fokus på ett hållbart 
byggande och en hållbar utveckling. En av de viktigaste faktorerna för hållbar 
utveckling är att minska utsläppen av växthusgaser genom omväxling till 
förnyelsebara resurser samt effektivare energianvändning (Boverket, 2006). Att 
bygga hållbart behöver inte kosta mer. Genom att minska slöserier, 
effektivisera byggandet och öka energieffektiviteten kan bygg- och 
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boendekostnaderna sänkas. För att få en bra ekonomi på sikt är det viktigt att 
beakta både investeringskostnader och drift- och förvaltningskostnader. Ett 
hållbart byggande handlar om att göra rätt från början och att sammanföra 
sociala, ekonomiska och ekologiska krav i ett projekt (Boverkets 
byggkostnadsforum, 2007).   

Sektoransvaret för byggandet och miljöfrågor med anknytning till verkets 
verksamhetsområde ligger hos Boverket. Genom samarbete mellan byggherre, 
arkitekt och andra aktörer finns möjlighet att skapa energieffektiva byggnader 
med bra inomhusklimat och en god miljö i övrigt. (Boverket, 2006) 

Regeringens energipolitik skall skapa villkor för en effektiv och hållbar 
energianvändning med liten inverkan på hälsa, miljö och klimat samt 
underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle där god 
ekonomisk och social utveckling främjas. (Boverket, 2006) 

”Energieffektivisering gör samhällets energiförsörjning mer robust och mindre 
sårbar.”(Wall, 2006) 

Om olika aktörer i ett byggprojekt samarbetar för att utifrån människans behov 
skapa en god inomhusmiljö kombinerad med hög energiprestanda, intressant 
utformning och precist utförande uppnås ett bra slutresultat som bidrar till en 
hållbarare utveckling (Boverket, 2006). Genom att använda kunskapen om 
energieffektivt byggande är det möjligt att skapa dessa byggnader som är 
lönsamma för förvaltare, brukare och samhälle. En förutsättning är dock att i 
ett tidigt byggskede systematiskt genomföra analyser av både 
energianvändning och inomhusklimat. Det är viktigt att inse att det är 
driftskostnaden som utgör den största delen av byggnadens totala kostnader i 
ett livscykelperspektiv, inte investeringskostnaden (Wall, 2006). 

Eftersom byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning, 
som är den dominerande delen av en byggnads miljöbelastning under dess 
livslängd, är byggnader med låg energianvändning en viktig förutsättning för 
en hållbar framtid (Wall, 2006). Den stora miljöpåverkan kommer från 
produktionen av den energi som krävs för bland annat uppvärmning, 
varmvattenberedning, och fastighetsel, inte de material som används vid 
byggandet. Vid nybyggnad finns därför möjligheten att bygga in bra 
energitekniska kvaliteter och skapa hus som kan klara sig även i framtida 
okända energisituationer (Boverket, 2005).  

”En oanvänd kilowattimme är den mest effektiva!” (Wall, 2006) 
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Lufttäta och välisolerade klimatskiljande konstruktioner är ett viktigt verktyg 
för att minska behovet av köpt energi då de minskar värmeförlusterna. Den 
mest optimala lösningen vid projektering är en kombination av välisolerade 
konstruktioner och energisparande apparater (Gross, 2010). Det är även viktigt 
att beakta olika hushållssammansättningar och brukarvanor för att säkerställa 
att bostaden fungerar tillfredsställande samt för att dessa faktorer påverkar 
effekt- och energibehovet i byggnaden.  

3.3.1 Samverkan och helhetssyn 

Det krävs en helhetssyn för att energieffektivisera byggnader. För att skapa ett 
lufttätt hus med lågt U-värde samtidigt som ett behagligt inomhusklimat, under 
sommar och vinter, bibehålls krävs en helhetssyn vad gäller isolerförmåga, 
lufttäthet, komfort, ventilation samt värmeåtervinningssystem. I anslutningar 
mellan olika byggdelar uppstår köldbryggor vilka är svaga punkter i 
byggnadens klimatskal. Även utformning och orientering på huset påverkar 
helheten. Energieffektiva byggnader ställer höga krav på inomhusmiljö och ett 
väl fungerande klimatskal. (Gross, 2010) 

Genom att i projekteringsstadiet studera hur byggnadens energianvändning och 
komfort påverkas av utformningen kan byggnadens energibehov reduceras och 
kvarstående energibehov tillgodoses med förnybara energikällor. Placering och 
val av fönster har stor betydelse för att åstadkomma bra dagsljusutnyttjande 
och lågt energibehov. Till sist bör olika tekniska lösningar för energitillförsel 
och komfort studeras. Kyoto-pyramiden beskriver projekteringsprocessen för 
att uppnå energieffektiva bostäder, se figur 4. (Wall, 2006) 
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Figur 4 Kyoto-pyramiden. (Norske kommunal- og regionaldepartementet, 
2005)  

Enligt pyramiden som är utvecklad i Norge startar processen för att uppnå 
enkla, robusta, brukarvänliga och komfortabla energieffektiva byggnader med 
reducering av värmeförlusterna för byggnaden. Därefter minimeras elbehovet 
och byggnaden utformas för att tillvarata solenergin passivt och eventuellt 
genom solvärme. Efter detta väljs enkla och hanterbara installationssystem som 
visar information om energianvändning. Till sist väljs energikälla för det 
kvarvarande energibehovet (Wall, 2006). För att minimera behovet av köpt 
energi vid nybyggnad krävs det analys av alla energiflöden (Boverket, 2005). 
Det går inte att i efterhand med hjälp av installationssystem komplettera en 
dåligt utformad byggnad. Därför måste projektgruppen under större delen av 
byggprocessen vara sammansatt av experter från olika områden med 
gemensamt ansvar. Redan i programskedet bör de olika experterna delta för att 
öka förståelsen för varandras kunskapsområden samt samverkan mellan 
aktörerna (Wall, 2006). Till exempel krävs samarbete mellan arkitekt och 
konstruktör eftersom både exempelvis byggnadsform och fönsterplacering som 
arkitekten tar fram samt konstruktörens val av isoleringsgrad påverkar 
energibehovet. Det krävs även att de olika installationssystemen samverkar 
med byggnaden och brukarna samt måste brukarna göras medvetna om vilken 
betydelse deras beteende har på byggnadens behov av köpt energi (Boverket, 
2005).  
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3.3.2 Grundläggande konstruktion 

Isolering och lufttäthet 

De hus som byggs idag har lång livslängd. Klimatskal och stomme är de delar 
av byggnaden har den längsta livslängden och det är därför viktigt att redan 
från början välja rätt isoleringsgrad, täthet och minimera de köldbryggor som 
byggs in (Boverket, 2005).  En väl isolerad klimatskärm avskärmar från både 
varmt och kallt uteklimat vilket ger god komfort inomhus. Ju högre 
energipriserna blir desto viktigare blir val av isolering eftersom kostnaden för 
ökad isolering ofta är lägre än kostanden på den energi som sparas under 
byggnadens livslängd. Frånsett att konstruktionen blir tjockare och tar mer 
plats finns inga nackdelar med ett välisolerat hus, den användbara arean blir 
mindre men den termiska komforten är god ända ut vid ytterväggen. Figur 5 
nedan illustrerar hur transmissionsförlusterna  kan minskas med hjälp av ett tätt 
klimatskal fördelade över de olika byggdelarna.  

  

Figur 5 Transmissionsförlusternas fördelning i en byggnad. 
(Energimyndigheten, 2011) 

Klimatskärmen ska utformas så lufttät som möjligt för att vara energieffektiv. 
Ett klimatskal med hög lufttäthet ger bättre lönsamhet genom god 
inomhusmiljö, lägre energianvändning och minskad risk för fuktskador vilket 
enligt BBR är en förutsättning för effektiv energianvändning (Gross, 2010). 
Energieffektiva radhus i Lindås har bevisat att det går att bygga åtta gånger så 
tätt som vad byggnormen kräver för bostäder. Skador i konstruktionen på 
grund av fukt undviks med lufttätning, till exempel plastfolie, eftersom den 
hindrar fuktig inomhusluft att ta sig ut i konstruktionen. En lufttät konstruktion 
ska kombineras med ett injusterat ventilationssystem som är väl fungerande. 
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En välisolerad klimatskärm minimerar transmissionsförlusterna och medför att 
ventilationsförlusterna dominerar. Ventilationsförlusterna kan i sin tur 
reduceras på olika sätt, t ex med effektiva värmeväxlare till mekaniska till- och 
frånluftsystem , (FTX-system), som kan återvinna cirka 90 procent av värmen 
från frånluften (Wall, 2006). 

Fönster och solavskärmning 

Fönster med lågt U-värde ger bra termiska komfort och låga energiförluster 
vad gäller både uppvärmning på vintern och kylning på sommaren. Dagens 
lågenergifönster har U-värde 0,8-1,0 W/m2K, vilket är ett bra val för att uppnå 
hög komfort och låg energianvändning. Vid projektering av 
lågenergibyggnader är det viktigt att inte glömma solavskärmning för att 
undvika övertemperatur inomhus under sommaren. Ofta är rörliga solskydd att 
föredra, solen kan avskärmas när det behövs och övrig tid kan soltillskottet 
utnyttjas för uppvärmning. (Wall, 2006) 

Energi 

När en energieffektiv byggnad utformats är det viktigt att undersöka lämpliga 
energitillförselalternativ för det återstående energibehovet. I möjligaste mån 
bör förnybar energi användas, solenergi, biobränsle, vattenkraft och fjärrvärme 
är exempel på miljövänliga alternativ (Wall, 2006). 

Byggnadsstomme 

Det finns två typer av byggnadsstommar, tung och lätt. En lätt stomme kan 
representeras av en bärande konstruktion av träreglar med mellanliggande 
isolering och en stomme av betong som tung. Eftersom en konstruktionsdel är 
sammansatt av flera material saknas en väldefinierad gräns mellan de olika 
typerna av stomme (Energilotsen, 2009). Enligt figur 6 är 
temperaturvariationerna inomhus mindre i en byggnad med tung stomme 
jämfört med en lätt, sett över ett dygn.  
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Figur 6 Inomhustemperatur under ett sommardygn med tung respektive lätt 
stomme. (Adalberth, K. Kronvall, J. och Hagentoft, C-E. 1998) 

Det är den tunga stommens höga värmekapacitet som möjliggör värmelagring 
och minskar temperaturvariationerna inomhus. Värme kan lagras över ett dygn 
och bidra till ökad komfort, det är dock inte möjligt med säsongslagring. Det är 
endast det yttre konstruktionsskiktet med ett djup på cirka en decimeter inifrån 
rummet som utnyttjas för dygnsvärmelagring, de tunga materialen i den tunga 
stommen, med goda värmeegenskaper, bör därför vara så ”nakna” som möjligt 
in mot rummet (Wall, 2006). Stommens möjlighet att påverka 
energianvändning och inomhusklimat beror på samverkan mellan följande 
egenskaper: värmetröghet, stommens tillgänglighet för rumsluft, 
materialtjocklek samt accepterad temperaturvariation inomhus (Energilotsen, 
2009). 

3.4 Energikrav 

Energihushållning i byggnader behandlas i kapitel 9 i Boverkets byggregler, 
BBR. På grund av att § 8 och § 10 tredje stycket i Byggnadsverksförordningen, 
BVF, ändrades 1 april 2008 har energihushållningskapitlet omarbetats. 
Boverket har därför publicerat ett supplement till BBR som innehåller en 
revidering av detta kapitel. Från den 1 februari 2009, med en viss 
övergångsperiod, gäller dessa nya regler (Boverket, 2009b). 
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3.4.1 Energikrav vid nybyggnation, BBR 16 

Vid nybyggnation ska en energiberäkning genomföras som visar att huset 
klarar kraven på ett visst antal kilowattimmar per kvadratmeter och år, enligt 
avsnitt 9 i BBR (Boverket, 2009a). Syftet med beräkningen är att 
förutbestämma den verkliga energianvändningen under bruksskedet, därför 
behöver hänsyn tas till brukarbeteende och andra omständigheter som påverkar 
energianvändningen (Boverket, 2008c). För att veta vilket krav som gäller för 
det specifika huset är det viktigt att veta i vilken klimatzon huset ligger samt 
om det ska vara elvärmt eller inte. Det finns tre klimatzoner vars funktion är att 
skapa rimliga krav för byggnader utifrån var i landet de är belägna, zon I är den 
nordligaste zonen, I I är den mellersta och I I I  är den sydligaste, se figur 7. 

 

Figur 7 Indelning i klimatzoner. (NIBE, 2011) 

Ju längre norrut i landet desto högre energianvändning tillåts enligt BBR. 
Kravnivåerna är inte direkt proportionella mot det kallare klimatet och 
motiveras med att det är desto med angeläget att hushålla med energin ju 
kallare klimatet är. (Boverket, 2009a)           
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Enligt BBR ska bostäder vara utformade så att byggnadens specifika 
energianvändning och genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um, för de 
byggnadsdelar som omsluter byggnaden, Aom, högst uppgår till de värden som 
anges i tabell 1. 

Tabell 1 Krav på bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme. (Boverket, 
2008c) 

 

Då byggnaden värms upp på annat sätt än med elvärme ska elenergi till 
elektriska kylmaskiner för komfortkyla räknas upp med faktorn 3.  

3.4.2 Energikrav för minienergihus 

Forum för energieffektiva byggnader, FEBY, fick, av styrgruppen för 
Energimyndighetens program för Passivhus och Lågenergihus, i uppdrag att 
tillsammans med branschen utveckla en lämplig kravspecifikation för både 
passiv- och minienergihus i Sverige. Utgångspunkt var tyska passivhuskrav 
anpassade för svenskt klimat samt i Sverige genomförda passivhusprojekt. 
Samma systemgräns som BBR 16 följs vad gäller effektkrav och 
rekommenderade energikrav, både driftsel och övrig fastighetsel ingår i 
energianvändningen. Det erfordras vissa krav för att en byggnad ska klassas 
som ett minienergihus, utöver de krav som gäller enligt BBR 16. Dessa krav 
syftar till att minimera behovet av tillförd energi och effekt för uppvärmning av 
byggnader och samtidigt, på ett rationellt sätt, erhålla termisk komfort. Till 
skillnad från passivhuskraven är effektkraven för minienergihus ställda så att 
värmebehovet inte kan klaras enbart via hygienluftsflödet utan konventionella 
värmesystem behövs för att komplettera luftvärmesystemet. Vid nyproduktion 
ska inte komfortkyla behövas samt ska krav på innemiljö och fuktskydd 
uppfyllas. I tabell 2 nedan anges vilka krav som gäller för byggnadens 
specifika energianvändning i de olika klimatzonerna.  
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Tabell 2 Krav för icke elvärmda byggnader. (FEBY, 2009b) 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh/m2,Atemp,år] 

78 74 70 

 

För icke eluppvärmda minienergihus är energianvändningskravet på köpt 
energi, enligt version 2009, 78 kWh/m2. Det motsvarar 52 % av kraven i BBR, 
(150 kWh/m2, i klimatzon I). (FEBY, 2009a.) 

Andra krav som gäller för minienergihus är att luftläckning genom klimatskalet 
vid en tryckdifferens på 50 Pa maximalt får vara 0,30 l/s, m2, enligt SS-EN 
13829 samt att fönster och glaspartier får ha ett U-värde högst 1,00 W/m2K. 
Det finns även krav på avläsning av byggnadens energianvändning för att 
kunna verifiera byggnadens energitekniska egenskaper. Denna mätning ska ske 
minst en gång per månad för hushållsel, fastighetsel och värmeenergi var för 
sig. (FEBY, 2009b). 

3.5 Indata för energiberäkning 

Nedan beskrivs indata som är nödvändiga för att kunna genomföra 
energiberäkningar för en byggnad i energiberäkningsprogrammet Isover Energi 
3. 

3.5.1 Geografiskt läge 

Var i landet byggnaden är placerad har stor betydelse för dess energianvändning 
på grund av att klimatet varierar beroende på var i landet byggnaden befinner sig.  

3.5.2 Byggnadens lokalisering 

I vilket väderstreck som byggnaden är placerad har påverkan på 
energiförbrukningen.  

3.5.3 Data relaterat till användning 

Indata som behövs för beräkning av byggnadens energianvändning är bland 
annat genomsnittlig rumshöjd och innetemperatur, infiltration, 
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ventilationsflöde, värmeväxling, hushålls- och fastighetsenergi och antal 
personer i hushållet.  

3.5.4 Klimatdata 

Genomsnittlig utetemperatur och globalstrålning (kWh/m2) för årets tolv 
månader, som beror av det geografiska läget, behövs för energiberäkningen. 

3.5.5 Byggnadens klimatskal 

Byggnadens totala golvyta och volym tas fram genom att arean för 
byggnadsytorna anges.  

Yta 

Klimatskalet består av golv, ytterväggar och tak. Dessa tre delar består i sin tur 
av olika byggnadskonstruktioner vars area, U-värde och orientering har 
betydelse för energiberäkningen.  

Även fönster och dörrar som ingår i de olika väggarna har betydelse för 
energiberäkningen. Även för dessa är area, U-värde för hela fönstret/dörren 
inklusive karm samt orientering viktiga.  

Köldbryggor 

Längden och Psi-värdet för de olika köldbryggorna som uppstår i anslutningar 
mellan byggnadsdelar.  

3.6 Livscykelkostnad, LCC 

Livscykelkostnad, LCC, är den kostnad som är förknippad med en produkt 
under hela dess livslängd, från ibruktagande till skrotning. Enligt ISO 15686 
definieras LCC som: ”Metodik för att systematiskt utvärdera kostnader för 
livscykeln över den period som analyserats och som inledningsvis definierats i 
syftet.” (Nordiska ministerrådet, 2010). LCC är en teknik där kostnader för 
anskaffning, underhåll och drift uttryckta i nuvärden eller årskostnader 
summeras för ett investeringsalternativ över en given tidsperiod. Resultatet av 
en LCC-kalkyl beror på noggrannheten och relevansen i indata (Westin, 1989). 

Eftersom vi tillbringar en stor del av vårt liv inomhus är det viktigt med ett gott 
inomhusklimat då det påverkar vår hälsa och livskvalitet. Genom att använda 
LCC kan byggherrar få ett bra underlag att satsa på lösningar som ger bra 
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inomhusklimat med  energiförbrukning (Schade, 2007). Inom byggsektorn 
finns det en hel del ekonomiska fördelar med att ta hänsyn till hela livscykeln 
eftersom det ofta handlar om stora investeringar av långlivade produkter med 
hög energiförbrukning (Nordiska ministerrådet, 2010) där den totala kostnaden 
avgörs av energikostnaderna inte av investeringskostnaderna (Schaub, 1989). 
En byggnads livslängd kan vara mer än 100 år, det är därför viktigt att de 
byggs för att vara energieffektiva. Det är framförallt i tidiga skeden som LCC-
kalkyler kan komma till användning eftersom det är i början som möjligheterna 
att påverka utformning är som störst och därmed livscykelkostnaderna 
(Nordiska ministerrådet, 2010). LCC-kalkyl används ofta vid jämförelse av 
olika projekteringsalternativ i syfte att nå en optimal byggnadsutformning 
avseende ekonomi, genomförande och varaktighet. Analyserna är ett 
hjälpmedel för att uppnå en effektiv växelverkan mellan kostnader och kvalitet 
under livscykeln samt ett underlag för projekteringsbeslut. Vid kalkylering av 
en byggnads totala livscykelkostnader bestäms de ingående kalkylelementen 
utifrån kvalitet och livslängd i relation till totalekonomi, kalkylränta och 
kostnadsutveckling samt förväntad användningstid utifrån kalkylperspektiv 
(Westin, 1989). Vad som menas med ”total” beror på modellen bakom samt 
vilka kostnadselement som tagits med och hur dessa beräknats (Gröttvedt, 
1984). Eftersom att LCC lägger fokus på investeringens totalkostnad premieras 
produkter med god driftsäkerhet, lång ekonomisk livslängd och låga 
underhållskostnader (Schaub, 1989).  De viktigaste komponenterna i LCC är 
investeringskostnader, energi- och underhållskostnader under livslängden, 
skrotningskostnader samt den tekniska livslängden.  Även miljökostnader kan 
tas med i LCC, som ger många gånger en väsentligt högre kostnad än den som 
beräknas med traditionella LCC-kalkyler. För att genomföra beräkningen 
måste beslut tas om vilka kostnader som ska tas med samt måste antaganden 
för energiprisutveckling och ränta göras vilket medför viss osäkerhet i 
beräkningarna (Nordiska ministerrådet, 2010). Vid en investeringsbedömning 
läggs störst vikt vid framtida driftskostnad istället för investeringskostnad.  
Detaljeringsgraden på LCC-modellen beror av syftet för analysen. Vid 
jämförelse mellan olika investeringsalternativ behöver modellen inte vara 
detaljerad, endast de kostnader som skiljer alternativen åt behöver tas med 
(Schaub, 1989). Det är förhållandet mellan investering och driftkostnader som 
avgör hur lönsam en viss åtgärd blir eller om ett val är ekonomiskt fördelaktigt 
sett ur det tidsperspektiv som LCC kalkylen omfattar. Vissa åtgärder betalar sig 
snabbt medan andra åtgärder kräver ett långsiktigt perspektiv för att se de 
ekonomiska fördelarna. I byggsektorn kan LCC användas vid design och 
konstruktion, vid upphandling för att utvärdera vad som är ekonomiskt 
fördelaktigt, för att optimera förvaltning och drift, vid nybyggnad, renovering 
och ombyggnad samt vid rivning (Nordiska ministerrådet, 2010).  I denna 
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studie används LCC-kalkylen för att ta fram den ekonomiskt optimala 
isolertjockleken för att minska energibehovet i byggnaden. Detta sker genom 
rangordning av de olika investeringsalternativen därför tas endast de kostnader 
som särskiljer de olika alternativen.  

Idag är användningen av LCC-analys inte särkilt utbredd (Bakis et al., 2003), 
detta kan bero på att insamling av den data som behövs är  tids- och 
arbetskrävande samt att kännedomen om fördelarna med metoden inte är 
utbredd (Raymond and Sterner, 2000). 

3.6.1 LCC-analys för val av isoleringsgrad   

I denna fallstudie kommer LCC-analys att göras i syfte att ta fram en 
ekonomiskt optimal isolertjocklek för det nya flerbostadshusets klimatskärm. 
Ekonomiskt optimal innebär att kostnaden för den kraftigare isoleringen 
balanseras av den minskade uppvärmningskostnaden. Den isoleringstjocklek 
som tas fram i analysen är ofta långt över de krav som ställs i BBR. I analysen 
beräknas hur byggkostnaden stegvis ökar samtidigt som driftskostnaden 
minskar för att ta fram vid vilken isolertjocklek den totala årliga bygg- och 
energikostnaden är som lägst, se figur 8.  

 

Figur 8 Illustration av metod för att bestämma ekonomiskt optimal 
isolertjocklek. (Energilotsen, 2009) 

Det finns många olika faktorer som påverkar lönsamheten för en produkt, 
exempel på dessa är direkta merkostnader, indirekta kostnader och besparingar. 
Det finns olika metoder för att beräkna hur lönsam isolertjockleken är, två av 
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dessa är payoff-metoden och nuvärdesmetoden. (Energilotsen, 2009) I denna 
studie kommer nuvärdesmetoden att användas då den ger en säkrare 
investeringsbedömning än payoff-metoden.  

Nuvärdesmetoden 

Eftersom studien omfattar av energieffektiviserande åtgärder för att ta fram 
optimalt kostnadseffektiv isoleringsgrad vid husbyggande är LCC-metoden, 
även kallad nuvärdesmetoden, den modell som har använts för 
investeringsbedömningen. Metoden gynnar ett långsiktigt tänkande och tar 
hänsyn till alla kostnader och besparingar under byggnadsdelens förväntade 
livslängd, den ger av den orsaken en säkrare investeringsbedömning än payoff-
metoden. Denna metod är den vanligaste formen av LCC-beräkning inom 
byggsektorn. I modellen används en nuvärdesfaktor för att omräkna energi- 
och underhållskostnaderna, under produktens livslängd, till dagens pengavärde. 
Detta möjliggör att investerings-, energi- och underhållskostnaderna kan 
jämföras med varandra (Boverket, 2008b). Nuvärdet är det beräknade värdet av 
en investerings framtida in- och utbetalningar, vid ett visst år, som är 
diskonterade med hänsyn till en given kalkylräntesats (Smullen and Hand, 
2005). Det är viktigt att indata är relevant och tillförlitlig för att LCC-analysen 
ska vara användbar. En framtida betalnings nuvärde är lägre än vid tidpunkten 
för betalning, hur mycket lägre beror på tidpunkt för betalning samt val av 
kalkylränta. Om nuvärdet är positiv är investeringen lönsam (Smullen and 
Hand, 2005). Nuvärdesmetoden kan endast användas vid jämförelse av 
alternativ med lika livslängd (Kishk et al., 2003). 
 
Vid beräkning av optimal isolertjocklek har följande faktorer inkluderats i 
LCC-analysen:  

• Merkostnad för investeringen (kr) 
• Åtgärdens energibesparing (kWh) 
• Åtgärdens förväntade brukstid: fönster 30 år, övrigt klimatskal 50 år.   
• Avkastningskrav på investeringen, kalkylränta (%)  
• Energipris (kr/kWh) 
• Energiprisökning (%), måste antas. 
• Kostnad för minskad hyresintäkt (kr) 
• Besparing på grund av mindre värmesystem (kr) 

 

Enligt Energilotsen (2009) används följande formel för att beräkna LCC: 
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LCCtot = investeringskostnad + LCCenergi + LCCunderhåll 
LCCenergi = nusummefaktor x energipris x årlig energibesparing  
LCCunderhåll = nusummefaktor x årlig underhållskostnad  
 
För att en lösning ska vara lönsam krävs det att beräknad LCCenergi överstiger 
investeringens merkostnad, det vill säga LCCenergi >Investeringsmerkostnad. 
LCCenergi är nuvärdesumman av åtgärdens kostnadsbesparing under 
byggnadens livstid och beräknas enligt: 
 
 LCCenergi = Nusummefaktor x energipris x årlig energibesparing (kr) 
 
Nusummefaktorn är en funktion av real kalkylränta, real energiprisökning och 
förväntad teknisk livslängd för investeringen. Tabeller med nusummefaktor för 
olika brukstider och differenser mellan real kalkylränta och real 
energiprisökning finns tillgängliga på bland annat internet.  

En av osäkerheterna i kalkylen är bestämning av framtida energiprisökningar, 
detta kan emellertid hanteras genom tillägg av en känslighetsanalys för 
energiprisutveckling till kalkylerna. Däremot måste prisskillnad mellan olika 
bränsleslag tas i beaktning.  

I denna studie föreligger inte något underhållsbehov för isoleringen och därför 
har inte underhållskostnaden inkluderas vid val av ekonomiskt optimal 
isolertjocklek. Det kan däremot tillkomma kostnader för miljöpåverkan. 
(Energilotsen, 2009) 

Kalkylperioden sammanfaller i regel med åtgärdens livslängd, vilket vanligtvis 
är den ekonomiska livslängden. Den ekonomiska livslängden i sin tur sätts ofta 
lite kortare än den tekniska livslängden som försäkran om lönsamhet även om 
den tekniska livslängden skulle bli kortare än väntat. Det kan vara svårt att 
bedöma den tekniska livslängden eftersom den kan påverkas av olika 
företeelser såsom underhållsgrad, fuktbelastning andra material eller liknande. 
(Boverket, 2008b) 

Kalkylräntan är räntan som en investering ska förränta för att vara lönsam, det 
är en viktig parameter som tillsammans med kalkylperioden styr resultatet. Vid 
beräkning i fast penningvärde är kalkylräntan real, ett fast påslag utöver 
inflationen. För installations- och byggnadstekniska åtgärder antas den 
allmänna prisutvecklingen följa inflationen. (Boverket, 2008b) 
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4  ENERGIBERÄKNINGAR  

I detta kapitel redovisas energiberäkningarna för både det befintliga och det 
nya flerbostadshuset och vilka förbättringsmöjligheter som finns för detta hus 
jämfört med det befintliga. Utförliga beräkningar hittas i bilagor.   

4.1 Kort fakta om det befintliga huset 

Det befintliga huset är ett flerbostadshus beläget i Piteå i norra Sverige. Huset 
består av två plan med vardera 3 lägenheter. En tvårumslägenhet à 57 m2, en 
trerumslägenhet à 73 m2 samt en fyrarumslägenhet à 91 m2. Gavlarna består av 
en betongstomme med tegelfasad och långsidorna består av en träregelstomme 
med dels tegelfasad och dels mineritskiva på väggen som ansluter mot förråd. 
Nedan visas planlösningen för entréplanet i huset.      
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Figur 9 Planlösning för plan 1. 

4.2 Energiberäkning för det befintliga huset 

Energiberäkningarna i arbetet utförs i beräkningsprogrammet Isover Energi 3. 
Först utförs en energiberäkning av den befintliga byggnaden det vill säga 
nollalternativet. Nollalternativet är scenariot då inga förändringar görs jämfört 
med det befintliga huset vid projektering av det nya huset. Sedan utförs 
beräkningar för de olika alternativ med olika isoleringsutförande som tas fram 
vilket kommer att resultera i förändrad specifik energianvändning för 
byggnaden. Skillnaden mellan nollalternativet och det nya alternativet är den 
energibesparing som åtgärden ger.  

För att utföra beräkningarna krävs kännedom om arean av konstruktionsdelarna 
grund, vägg, vindsbjälklag samt fönster. De förses även med en orientering, det 
vill säga mot vilket väderstreck konstruktionsdelarna vetter. Dessa indata förs 
in i Isover energi 3 som beräknar U-värdet av konstruktionen. Areor och U-
värden redovisas i tabell 8 samt i bilaga 3.  

4.2.1 Grundläggande konstruktion/indata 

För utförligare information om de befintliga konstruktionerna och dess material 
se bilaga 1 och 3. 
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Grund – Platta på mark 

Grunden i det befintliga huset är platta på mark bestående av 100 mm betong 
som vilar på 200 mm cellplast.  

Tabell 3 Material inifrån och ut för grunden. 

Material IN-UT Tjocklek [mm] λ-värde [W/m,˚C] 

Betong 100 1,7 

Cellplast 100 0,038 

Cellplast 100 0,038 
  

Betongstomme – tegel 

Betongstommen består inifrån och ut av betong, skalmursskivor och tegel.  

Tabell 4 Material inifrån och ut för yttervägg av betongstomme med 
tegelfasad. 

Material IN-UT Tjocklek [mm] λ-värde [W/m,˚C] 

Betong 200 1,7 

Skalmursskiva 33 120 0,033 

Skalmursskiva 33 50 0,033 

Luftspalt, svagt vent. 30   

Tegel 87 0,6 
 

Träregelstomme – tegel 

Träregelstommen med fasad av tegel består av gips, plastfolie, mineralull, 
reglar och fasadtegel.   
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Tabell 5 Material inifrån och ut för yttervägg av träregelstomme med 
tegelfasad. 

Material IN-UT Tjocklek [mm] λ-värde [W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 

Plastfolie 0,2   

Isover UNI-skiva 33 170 0,033 

Isover UNI-skiva 33 45 0,033 

Utegipsskiva 9 0,25 

Luftspalt, svagt vent. 30   

Tegel 87 0,6 
 

Träregelstomme – minerit 

Konstruktionen på träregelstommen med fasad av minerit som ansluter till 
husets förråd är densamma som ovanstående konstruktion med undantag av att 
den har en skiva av minerit istället för fasadtegel. 

Tabell 6 Material inifrån och ut för yttervägg av träregelstomme med 
mineritfasad. 

Material IN-UT Tjocklek [mm] λ-värde [W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 

Gipsskiva 13 0,25 

Plastfolie 0,2   

Isover UNI-skiva 33 170 0,033 

Isover UNI-skiva 33 45 0,033 

Utegipsskiva 9 0,25 

Luftspalt, träläkt 28   

Minerit 8 0,25 
 

Vindsbjälklag 

Vindsbjälklaget består av betong och lösull med mellanliggande plastfolie.  
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Tabell 7 Material inifrån och ut för vindsbjälklaget. 

Material IN-UT Tjocklek [mm] λ-värde [W/m,˚C] 

Betong 240 1,7 

Plastfolie 0,2   

InsulSafe 500 0,042 
Fönster  

Det finns tre olika utföranden av fönster i det befintliga huset. Två av dessa är 
utåtgående vridfönster med 3-glas isolerrutor och den sista fönstertypen är ett 
fast fönster med 2-glas ruta. Fönstren har 12 mm mellanrum mellan glasen och 
ett U-värde mindre än 1,3 W/m2˚C.  

4.2.2 Indata till energiberäkning i Isover Energi 3 

För utförligare indata och beräkningar se bilaga 1-4. 

Årsförbrukning 

Byggnadens årsförbrukning av energi, specifik energianvändning, beräknas i 
kilowattimmar per kvadratmeter och år, kWh/m2,år. Genom att mata in data för 
ytor, köldbryggor och ort i energiberäkningsprogrammet, Isover energi 3, kan 
denna förbrukning beräknas. Det är viktigt att data som matas in är korrekt för 
att få en verklighetstrogen modell. I BBR finns tabeller med krav på specifik 
energianvändning för byggnader, för att veta vilket krav som gäller måste det 
vara känt i vilken klimatzon byggnaden ska byggas, om huset ska vara elvärmt 
eller inte samt om det är en bostad eller lokal. (Boverket, 2009a)  

Indata 

De data som använts i beräkningarna kommer från ritningar i AutoCad och 
pappersritningar samt uträkningar. Se tabell 8 samt bilaga 2 för värden. 
Bostadsarean, Atemp, beräknas till 447,2 m2.  
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Tabell 8 Indata för energiberäkning, befintligt hus 

Konstruktion 
U-värde 
[W/m2,˚C]  

Isolering 
[m] 

Isolerings- 
material 

Area 
[m2] 

Total tjocklek 
[m] 

Vindsbjälklag lösull 0,08 0,500 Glasull 223,60 0,741 
Betongstomme-tegel 0,18 0,170 Glasull 101,20 0,487 
Träregelstomme-tegel 0,18 0,215 Glasull 167,90 0,355 
Träregelstomme-minerit 0,08 0,215 Glasull 51,50 0,286 
Betongplatta 0,10 0,200 Cellplast 223,60 0,300 
Fönster 1,30   3-glas 41,00 0,036 

Ytterdörrar 1,00     6,30 0,040 
Hela huset 0,28         
 

Köldbryggor 

Köldbryggor är delar av klimatskärmen där olika byggnadsdelar möts och där 
mer värme läcker ut i förhållande till de anslutande välisolerade 
byggnadsdelarna. Köldbryggor kan bestå av genomföringar av material som 
leder värme bättre än omgivande isolering, det kan vara ändrad tjocklek av 
klimatskärmen eller skillnad mellan in- och utvändiga areor till exempel vid 
anslutningar mellan vägg, tak och golv. Vid beräkning av U-värden finns det 
tre varianter av köldbryggor: köldbryggor som finns i klimatskärmen, linjära 
samt punktformiga köldbryggor. Köldbryggor som finns i klimatskärmen, till 
exempel träreglar och balkar, räknas ofta med i respektive byggnadsdels U-
värde. Anslutningar mellan väggar, bjälklag, tak och balkongplattor, där ett 
extra värmeflöde uppkommer, är exempel på linjära köldbryggor. En 
punktformig köldbrygga uppstår vid utvändiga hörn mellan till exempel 
ytterväggshörn och tak (Boverket, 2009a). Förutom ökad energianvändning 
bidrar köldbryggor till olägenheter med stora temperaturskillnader som kan få 
konsekvenser för inomhusklimatet. Om ingen hänsyn tas till köldbryggor vid 
energiberäkningar kommer till exempel värmeförlusten motsvarande bjälklaget 
tjocklek genom ytterväggen att förbises (Energilotsen, 2009). Vid in- och 
utvändig tilläggsisolering fås samma energibesparing mitt på väggytan men det 
blir stor skillnad vid anslutningar och köldbryggor. Det är säkrast med utvändig 
tilläggsisolering eftersom invändig tilläggsisolering förstärker köldbryggor. 
Därför är det vid tilläggsisolering viktigt att ta hänsyn till köldbryggor och 
försöka bygga bort dem (Boverket, 2010a). De energiförluster som uppstår vid 
köldbryggor beaktas genom Ψ-värdena (Psi-värde) i W/K, m och köldbryggans 
längd. Dessa förlusttal används i energiberäkningen så att köldbryggan tolkas 
som en ökad energianvändning i kWh/m2 (Energilotsen, 2009). 
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De köldbryggor som identifierats i det befintliga huset och som kommer att 
finnas i det nya huset är: yttervägg trä/mellanbjälklag betong, yttervägg 
trä/mellanvägg betong, yttervägg trä/vindsbjälklag betong, fönster och dörrar 
med infästning i träregel, träregelstomme, fönster och dörrar med infästning i 
träregel, betongstomme, platta på mark – L-element och konsoler loftgång. För 
värden se tabell 9. 

        Tabell 9 Köldbryggor i det befintliga huset 

Köldbrygga Psi [W/m,˚C] L [m] Psi*L 
Yttervägg trä / mellanbjälklag betong 0,23 76,52 17,60 
Yttervägg trä / mellanvägg betong 0,17 86,40 14,69 
Yttervägg trä / vindsbjälklag trä 0,03 76,52 2,30 
Fönster och dörrar-infästning i träregel 0,00 147,26 0,00 
Platta på mark: L-elemet 0,30 76,50 22,95 
Konsoler loftgång 1,00 1,00 1,00 
 

Energiförbrukningen för nollalternativet 

Efter beräkningar, köldbryggor inräknat, i Isover Energi 3 fås den teoretiska 
energiförbrukningen till 108 kWh/m2, år. Denna energiförbrukning ligger 
under 150 kWh/m2, år vilket är nybyggnadskraven i norra zonen enligt BBR, 
men över kraven för minienergihus som är 78 kWh/m2, år i samma zon. 

Även om köldbryggorna i konstruktionen är stora uppkommer den största 
energiförlusten av dålig isolering. Förutom att bryta köldbryggorna gäller det 
att välja ett bättre isoleringsmaterial eller utöka isolertjockleken, jämfört med 
det befintliga huset, för att sänka energiförbrukningen i det nya huset.    

4.3 Energiberäkning för den nya konstruktionen 

Med hjälp av Isover energi 3 har årsenergiförbrukningen per kvadratmeter 
räknats ut för de olika konstruktionsdelarna med varierande isolertjocklek. 
Genom att mata in alla komponenter och konstruktioner i programmet tas U-
värden fram, därefter bestäms indata för att genomföra energiberäkningar och 
jämföra de olika isoleralternativen. Dock kan skillnaden mellan beräknad och 
uppmätt energianvändning för en byggnad vara stor. Det kan bero på en 
bristfällig beräkningsmodell eller på val av indata och brukarnas beteende. Det 
är inte säkert att material- och komponentdata som använts i beräkningarna 
motsvarar vad som väljs i praktiken. Det är främst i ett tidigt skede för att 
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uppskatta storleksordningen på energianvändningen som denna typ av 
beräkningsprogram kan användas, Schade (2009).  

4.3.1 Indata 

De indata som används vid energiberäkningarna för de olika alternativen av 
konstruktioner, för det nya huset, har tagits fram på samma sätt som för det 
befintliga huset. Men istället för att mäta i AutoCad kommer indata från 
mätningar i Revitmodellen. Indata för de olika åtgärdsalternativen redovisas i 
bilaga 1 och 3. 

4.3.2 Köldbryggor 

Likt det befintliga huset uppstår köldbryggor även i det nya huset. Längden på 
köldbryggorna blir desamma i båda husen, den utökade isolertjockleken 
minskar energiförlusterna via köldbryggorna vilket bidrar till minskning av 
Psi-värdena. De köldbryggor som uppstår för de övriga åtgärdsalternativen 
redovisas i bilaga 4. 

4.4 Åtgärdsalternativ 

Under beräkningsexperimentets gång har sju olika åtgärdsalternativ tagits fram. 
Dessa alternativ beskrivs kortfattat nedan. Se bilaga 1 för de olika 
åtgärdsalternativens konstruktioner.    

Alternativ 1  
Isolertjockleken ökad jämfört med befintligt hus. 
 

Alternativ 2  
Isolertjockleken ökad ett ”steg” jämfört med alternativ 1. 
 

Alternativ 3  
Isolertjockleken ökad ett ”steg” jämfört med alternativ 2. 
 

Alternativ 4  
Isolertjockleken minskad ett” steg” jämfört med alternativ 1. 
 

Alternativ 5  
Isolertjockleken minskad ett ”steg” jämfört med alternativ 4. 
 

Alternativ 6  
Isolertjockleken ökad ännu några steg jämfört med alternativ 3  
för att uppnå minienergihus-standard. 

Alternativ 7  
Isolertjockleken ökad och material ändrat för att uppnå 
minienergihus-standard. 
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4.5 Resultat från energiberäkning 

Detta kapitel redovisar energiförbrukningen, som beräknats utifrån resultat från 
energiberäkningarna i Isover energi 3. Energiförbrukningen redovisas för 
respektive konstruktionsdel och de åtgärdsalternativ som beskrivits ovan. För 
vissas konstruktioner, grunden, vindsbjälklaget och fönster, har inte sju olika 
åtgärder undersökts, utan vissa av alternativen är identiska. Detta beror på att 
till exempel grundkonstruktionen måste ha 300 mm isolering för att 
energikraven för ett minienergihus ska uppnås.  

4.5.1 Hela huskonstruktionen 

Vid beräkning av energiförbrukningen för hela huset visar det sig att alternativ 
6 är den åtgärd som ger lägst energiförbrukning. Som förväntat är det befintliga 
huset det alternativ som ger högst energiförbrukning.  
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Figur 10 Energiförbrukning för de olika åtgärdsalternativen för hela 
huskonstruktionen.  

4.5.2 Grundkonstruktion 

Figuren nedan visar att alternativ 1-3 och 5-7 har samma konstruktion, vilken 
innebär en ökning av isoleringen med 100 mm. Denna åtgärd minskar 
energiförbrukningen med 0,6 kWh/m2 år jämfört med det befintliga huset. 
Alternativ 4, att minska isoleringen med 100 mm, ökar energiförbrukningen 
och är därmed inte någon bra åtgärd.  
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Figur 11 Energiförbrukning för de olika åtgärdsalternativen för 
grundkonstruktionen. 

Ytterväggskonstruktion  

Betongstomme – tegel 

Det åtgärdsalternativ som enligt beräkningarna minskar energiförbrukningen 
mest är alternativ 6 som minskar energiförbrukningen från 28,6 till 5,9 
kWh/m2, år. Det är en minskning med 22,7 kWh/m2, år. Se figur nedan. 
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Figur 12 Energiförbrukning för de olika åtgärdsalternativen för hela 
ytterväggen av betong. 
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Träregelstomme – tegel  

Liksom för den ovanstående konstruktionen är alla åtgärdsalternativ 
energibesparande. Och det är även för denna konstruktion alternativ 6 som ger 
den minsta energiförbrukningen, se figur nedan. 
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Figur 13 Energiförbrukning för de olika åtgärdsalternativen för ytterväggen 
med träregelstomme och tegelfasad. 

Träregelstomme – minerit 

Figuren nedan visar att det även för denna konstruktion är alternativ 6 som står 
för den minsta energiförbrukningen.  
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Figur 14 Energiförbrukning för de olika åtgärdsalternativen för ytterväggen 
med träregelstomme och fasad av minerit. 

Vindbjälklagskonstruktion 

Enligt diagrammet nedan har alternativ 1, 6 och 7 samma isoleringsgrad som 
det befintliga huset, det vill säga att ingen åtgärd har gjorts. Alternativ 2 och 3 
har ökad isolertjocklek och minskar därmed energiförbrukningen medan 
alternativ 3 och 4 som har minskad isolertjocklek ökar energiförbrukningen 
jämfört med det befintliga huset. Det är alternativ 3 som står för den största 
minskningen på 2,3 kWh/m2, år.  

 

 



Energiberäkningar 

 45 

Energiförbrukning

Bef. hus Alt 1
Alt 2

Alt 3

Alt 4
Alt 5

Alt 6 Alt 7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Åtgärdsalternativ

kW
h/

m
2 , å

r

 

Figur 15 Energiförbrukning för de olika åtgärdsalternativen för 
vindsbjälklagskonstruktionen. 

4.5.3 Fönster  

För fönstren i huset har endast en åtgärd undersökts, att byta till energieffektiva 
fönster. Detta innebär att alternativ 1-7 alla har samma resultat. Figuren nedan 
visar att denna åtgärd minskar energiförbrukningen från 206,7 till 127,2 
kWh/m2, år.  
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Figur 16 Energiförbrukning för de olika åtgärdsalternativen för fönster.. 
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5  LCC ANALYSER 

Detta kapitel behandlar livscykelkostnadsanalyserna som genomförts för de 
olika åtgärdsalternativ som redovisats i kapitel 4. Resultat redovisas i form av 
diagram för energiförbrukning, investeringskostnad och besparingskostnad. 
Utförliga indata och beräkningar hittas i bilaga 1-3, 5-6 .   

5.1 LCC-analys 

I LCC-analysen har endast den investeringskostnad som respektive åtgärd 
kräver samt de minskade energikostnaderna som tjockare isolering medför 
beaktats i jämförelse med nollalternativet (befintlig byggnad). Edkalkyl 
(Edkalkyl, 2011) är den beräkningsmall som använts för LCC-analysen. 
Ingångsdata för LCC-analysen har hämtats från energiberäkningarna i Isover 
energi 3 samt investeringskostnadsberäkningarna i Wikells Sektionsdata.  

Känslighetsanalys på LCC analysen har ej utförts. Det vill säga att ingen 
undersökning av vad som sker vid förändrad kalkylränta har genomförts.  

Tre olika typer av väggkonstruktioner har tagits fram, en betongstomme med 
tegel en träregelstomme med tegel samt en träregelstomme med mineritskiva. 
För varje väggkonstruktion har, förutom den befintliga konstruktionen, sju 
olika alternativ med varierande isolertjocklek tagits fram och använts i 
energiberäkningarna. Även utförs LCC-analyser för vindsbjälklag, 
grundplattan samt byte till energieffektiva fönster. De alternativ som tagits 
fram jämförs med det befintliga huset som utgör nollalternativet. Alla 
investeringskostnader utgör därmed kostnadsökningen som åtgärden medför 
jämfört med nollalternativet, det vill säga inte hur mycket i absoluta tal som 
alternativet kostar.  
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LCC-kalkylen ger en överblick över om en åtgärd är lönsam eller ej samt hur 
många år det tar tills åtgärden är lönsam, tills åtgärden betalat av sig själv. 
Nedan anges vilka indata som använts i kalkylen samt ges en kort beskrivning 
av de olika värden som tas fram i LCC-kalkylen. För noggrann redovisning av 
beräkningar och kostnader se bilaga 5 och 6. 

Följande indata har använts i LCC-kalkylen: 
 
Mängd: 1m2 
Kalkylränta: 7 %, nominell 
Kalkylperiod: 50 år 
Underhållskostnad prisutveckling per år: 4 %, nominell 
Energislag: El, kWh 
Energipris rörligt: 1,00 kr/kWh 
Energiprisutveckling per år: 4 %, nominell 
 
Det som är intressant i LCC-kalkylen är beräkning av nuvärden, 
besparingskostnad samt pay-off tid. Lönsamhetskriteriet i samband med 
nuvärden uttrycks som att kapitalvärdet ska vara större än noll och att det 
alternativet med högst kapitalvärde är det mest lönsamma. I Edkalkylen 
motsvarar detta att differensen i summa nuvärdeskostnader ska vara större än 
noll. Lönsamhetskriteriet i samband med nuvärden är analogt med att jämföra 
besparingskostnaden, kostnad per kWh, med dagens energipris. Om den 
beräknade besparingskostnaden är lägre än dagens energipris är åtgärden 
lönsam, det vill säga att det är billigare per kWh att spara energi än att tillföra 
energi. Pay-off utan ränta som även den beräknas i kalkylen är den tid det tar 
att återbetala investeringskapitalet med hjälp av de årliga 
kostnadsbesparingarna. Investeringsgränsen är det belopp som med hjälp av de 
årliga besparingarna precis kan betalas. Internräntan är den ränta då 
differensen är noll.  Denna ränta tas fram med hjälp av funktionen målstyrning 
i Excel.    
 

5.2 Resultat från LCC-kalkylen 

De värden som anges för isolertjocklek, U-värden och total tjocklek kan även 
hittas i tabell 8 i kapitel 4.2.2. Värden från LCC-kalkylen, för lönsamhet samt 
återbetalningstid, kommer från bilaga 6. För varje konstruktion redovisas, i 
form av diagram, de olika åtgärdsalternativens investeringskostnad, nuvärde 
samt besparingskostnad jämfört med det befintliga huset. Lönsamhet i nuvärde-
diagrammet visas genom det alternativ med högst nuvärde. Diagrammet med 



Energieffektivisering av ett flerbostadshus   

48 

besparingskostnad visar på lönsamhet om besparingskostnaden är lägre än 
dagens energipris. De olika åtgärdsalternativen beskrivs i kapitel 4.4 och dess 
konstruktioner hittas i bilaga 1.    

Hela huskonstruktionen 

Vid undersökning av hela huskonstruktionen visar det sig att ingen åtgärd är 
lönsam. Den åtgärd som enligt diagrammen är minst kostsam är alternativ 5, 
det har lägst investeringskostnad samt det minst negativa nuvärdet, se figur 17 
och 18. Men enligt diagrammet med besparingskostnad, figur 19, är det 
alternativ 7 som ligger lägst jämfört med dagens energipris. Det är inte relevant 
att titta på hela konstruktionen då det är de olika konstruktionsdelarnas åtgärder 
som är intressanta att undersöka. Att titta på hela konstruktionen kan vara 
missvisande då det kan vara olika åtgärdsalternativ som visar sig vara 
lönsamma för olika konstruktioner.  
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Figur 17 Investeringskostnad för hela huskonstruktionens åtgärdsalternativ.  
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Figur 18 Nuvärde för hela huskonstruktionens åtgärdsalternativ.  
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Figur 19 Besparingskostnad för hela huskonstruktionens åtgärdsalternativ.  

5.2.1 Grundkonstruktion 

Det är inte lönsamt att öka isoleringen från 200 mm till 300 mm cellplast. Men 
för att uppfylla kraven för energiförbrukning i ett minienergihus är det 
nödvändigt att grundplattan isoleras med 300 mm cellplast.   

Enligt diagrammen nedan är det inget av åtgärdsalternativen som är lönsamt.  
Investeringskostnaden för den minst olönsamma åtgärden, alternativ 1-3 och 5-
7, med 300 mm istället för 200 mm cellplast blir 109 kr/m2, se figur 20. Med 
200 mm cellplast har grunden U-värdet 0,100 och med 300 mm cellplast har 
grunden U-värdet 0,096. 
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Ökning av grundisoleringen är inte lönsam utan ger enligt LCC-analysen en 
förlust med 92 kr/m2, se figur 21. Även figur 22 visar att åtgärden inte är 
lönsam då besparingskostnaden överstiger dagens energipris. Investeringen är 
återbetald först efter 171 år.  
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Figur 20 Investeringskostnad för grundkonstruktionens åtgärdsalternativ.  

 

Nuvärde

Bef. hus

Alt 1 Alt 2 Alt 3

Alt 4

Alt 5 Alt 6 Alt 7

-500

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

Åtgärdsalternativ

kr

 

Figur 21 Nuvärden för grundkonstruktionens åtgärdsalternativ.  
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Figur 22 Besparingskostnad för grundkonstruktionens åtgärdsalternativ.  

5.2.2 Ytterväggskonstruktion 

Betongstomme – tegel 

I det befintliga huset har betongstommen U-värdet 0,180 och väggens totala 
tjocklek är 487 mm.  

Diagrammen nedan visar att alternativ 7 är den åtgärd som är mest lönsam. 
Genom ökning av inre och yttre skalmursskivan från 120 mm respektive 50 
mm till 170 mm reduceras U-värdet från 0,180 till 0,095 och väggens tjocklek 
ökas till 657 mm. Investeringskostnaden för denna åtgärd ligger på 77kr/m2, se 
figur 23. I LCC-kalkylen resulterar detta i en vinst på 271 kr/m2, se figur 24, 
och efter 6 år beräknas investeringen vara avbetald. Även enligt figur 25 är 
detta alternativ en lönsam åtgärd då besparingskostnaden understiger dagens 
energipris. 
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Figur 23 Investeringskostnad för åtgärdsalternativen för 
ytterväggskonstruktionen med betongstomme.  
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Figur 24 Nuvärden för åtgärdsalternativen för ytterväggskonstruktionen med 
betongstomme 
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Figur 25 Besparingskostnad för åtgärdsalternativen för 
ytterväggskonstruktionen med betongstomme 

Träregelstomme – tegel 

Träregelstommen i det befintliga huset har en total tjocklek på 354 mm och U-
värdet är 0,180.  

Det mest lönsamma åtgärdsalternativet, enligt diagrammen nedan, är liksom 
konstruktionen ovan alternativ 7. Denna åtgärd innebär att den yttre 45 mm 
UNI-skivan byts ut till en 170 mm skiva och en 100 mm skalmursskiva 
adderas, detta resulterar i ett U-värde på 0,101. Väggtjockleken ökas till 508 
mm och investeringskostnaden hamnar på 215 kr/m2, se figur 26. Åtgärden 
resulterar, enligt LLC-kalkylen och figur 27, i en förtjänst på 108 kr/m2 och 
återbetalningstiden beräknas vara 17 år. Besparingskostnaden hamnar på 0,67 
kr/kWh vilket är lägre än dagens energipris på 1 kr/kWh.  
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Figur 26 Investeringskostnad för åtgärdsalternativen för 
ytterväggskonstruktionen med träregelstomme och tegelfasad. 
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Figur 27 Nuvärden för åtgärdsalternativen för ytterväggskonstruktionen med 
träregelstomme och tegelfasad. 
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Figur 28 Besparingskostnad för åtgärdsalternativen för 
ytterväggskonstruktionen med träregelstomme och tegelfasad. 

Träregelstomme – minerit  

Det befintliga husets träregelstomme med mineritfasad har U-värdet 0,180 och 
den totala tjockleken 286 mm.  

Samma åtgärd som för träregelstommen med tegel, det vill säga alternativ 7, 
resulterar i U-värdet 0,102, väggtjockleken 428 mm och investeringskostnaden 
146 kr/m2, se figur 29. LCC-kalkylen visar en förtjänst med 173 kr/m2, se figur 
30, och återbetalningstiden 12 år.  Även diagrammet med besparingskostnad, 
figur 31, visar på lönsamhet.  
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Figur 29 Investeringskostnad för åtgärdsalternativen för 
ytterväggskonstruktionen med träregelstomme och mineritfasad. 



Energieffektivisering av ett flerbostadshus   

56 

Nuvärden

Bef. hus

Alt 1
Alt 2 Alt 3 Alt 4

Alt 5

Alt 6

Alt 7

0
20

40
60

80
100

120
140

160
180

200

Åtgärdsalternativ

kr

 

Figur 30 Nuvärden för åtgärdsalternativen för ytterväggskonstruktionen med 
träregelstomme och mineritfasad. 
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Figur 31 Besparingskostnad för åtgärdsalternativen för 
ytterväggskonstruktionen med träregelstomme och mineritfasad. 

5.2.3 Vindsbjälklagskonstruktion 

Det befintliga husets vindsbjälklag har 500 mm lösullsisolering vilket ger ett 
U-värde på 0,082 och bjälklagstjockleken 741 mm. 

För vindsbjälklaget är alternativ 2 den åtgärd som är lönsam, enligt 
beräkningarna. Ökning av isoleringen med 50 mm resulterar i en reducering av 
U-värdet till 0,075 och en ökning av bjälklagstjockleken till 795 mm. 
Kostnaden för åtgärden är 13 kr/m2, se figur 32. Åtgärden är lönsam och bidrar 
till en förtjänst på 16 kr/m2, se figur 33, tiden för återbetalning är 12 år. 
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Besparingskostnaden ligger på 0,44 kr/kWh vilket är lägre än dagens energipris 
1 kr/kWh.  

För att uppnå energiförbrukningskraven för minienergihus är det dock inte 
nödvändigt att öka vindsbjälklagets isolering, det räcker med 500 mm lösull.         
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Figur 32 Investeringskostnad för vindsbjälklagskonstruktionens 
åtgärdsalternativ.  
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Figur 33 Nuvärden för vindsbjälklagskonstruktionens åtgärdsalternativ. 
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Figur 34 Besparingskostnad för vindsbjälklagskonstruktionens 
åtgärdsalternativ. 

5.2.4 Fönster  

De fönster som används i det befintliga huset har U-värdet 1,3.  

I ett minienergihus får byggnadens genomsnittliga U-värde för fönster och 
glaspartier ej överstiga 1,0. Vid val av fönster med U-värde 0,8 uppnås kraven 
för minienergihus. LCC-analys har endast utförts för en av de tre olika 
fönstertyperna, fönstret med måtten 1200x1300 mm. Enligt LCC-kalkylen är 
det en lönsam investering, se diagrammen nedan. Vinsten blir 144 kr per 
fönster med återbetalningstiden 24 år. Investeringskostnaden för val av 
energieffektiva fönster är 1 902 kr för detta fönster jämfört med fönstret i det 
befintliga huset. Detta med priser tagna från Elitfönster för fönstertypen Elit 
Complete Alu med U-värde 1,1 respektive Elit Passiv med U-värde 0,8.        
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Figur 35 Investeringskostnad för fönstrens åtgärdsalternativ. 
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Figur 36 Nuvärden för fönstrens åtgärdsalternativ. 
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Figur 37 Besparingskostnad för fönstrens åtgärdsalternativ. 

Tabell 10 nedan har använts för att kontrollera LCC-värdet i kalkylen med ett 
beräknat värde. Jämförelse mellan det i LCC-kalkylen beräknade nuvärdet och 
det nuvärde som beräknas med hjälp av tabell 10 visar att LCC-kalkylen är 
trovärdig, se bilaga 6.  

Tabell 10 Nusummefaktor vid olika brukstider och differenser mellan 
kalkylränta och real energiprisökning. 
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6  OPTIMERAD KONSTRUKTIONSLÖSNING 

Den nya konstruktionen har utformats med utgångspunkt från de olika 
studerade alternativen, i form av energiberäkningar och 
livscykelkostnadsanalyser. Det visade sig genom beräkningarna att den 
konstruktion som uppfyllde kraven för minienergihus även var det optimalt 
kostnadseffektiva alternativet, det vill säga alternativ 7. För utförligare 
information om det nyprojekterade flerbostadshusets olika konstruktioner och 
dess material se bilaga 1-4 och 7. 

6.1 Hela huskonstruktionen 

Nedan ges en sammanfattning av U-värden och area för de olika 
konstruktionsdelarna i den optimerade konstruktionslösningen. 

Tabell 11 Huskonstruktionens U-värde, isoleringstjocklek mm.  

Konstruktion 
U-värde 
[W/m2,˚C]  

Isolering 
[m] 

Isolerings-
material 

Area 
[m2] 

Total tjocklek 
[mm] 

Vindsbjälklag lösull 0,080 0,500 Glasull 223,60 740 
Betongstomme-tegel 0,095 0,340 Glasull 102,80 657 
Träregelstomme-tegel 0,101 0,365 Glasull 163,10 508 
Träregelstomme-
minerit 0,102 0,365 Glasull 51,50 428 
Betongplatta 0,096 0,300 Cellplast 223,60 400 
Fönster 0,800   3-glas 41,00 36 
Ytterdörrar 1,000     6,30 40 
Hela huset 0,180     
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6.2 Grundkonstruktion 

6.2.1 Platta på mark 

Grunden i det nya huset får 100 mm cellplast extra jämfört med det befintliga 
huset. 

Tabell 12 Skillnad i grundisolering mellan befintligt och nytt hus. 

Åtgärd grundplatta 
Isolertjockleken ökas med 100 mm 
Befintligt hus Nytt hus 
200 mm 300 mm 
 

6.3 Ytterväggskonstruktion 

6.3.1 Betongstomme – tegel 

För att klara kraven för minienergihus behöver betongstommen 2x170 mm 
skalmursskiva istället för 50+120 mm som i det befintliga huset. I övrigt består 
väggen av samma konstruktion som det befintliga.  

Tabell 13 Skillnad i ytterväggsisolering mellan befintligt och nytt hus. 

Åtgärd betongstomme med tegel 
Isolertjockleken ökas med 170 mm 
Befintligt hus Nytt hus 
170 mm 340 mm 
 

6.3.2 Träregelstomme – tegel 

Det nya husets träregelstomme behöver tjockare mineralullsisolering jämfört 
med det befintliga huset samt behöver en 100 mm skalmursskiva läggas till i 
konstruktionen för att kraven för minienergihus ska uppfyllas. Se figur 38 
nedan.  
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Tabell 14 Skillnad i ytterväggsisolering mellan befintligt och nytt hus. 

Åtgärd träregelstomme med tegel 
Isolertjockleken ökas med 150 mm 
Befintligt hus Nytt hus 
215 mm 365 mm 
 

 

Figur 38 Genomskärning av ytterväggen av träregelstomme med tegelfasad i 
den optimerade konstruktionslösningen. 

6.3.3 Träregelstomme – minerit 

Liksom i den befintliga konstruktionen skiljer sig de olika träregelstommarna i 
det nya huset enbart åt vad gäller fasaden, i övrigt är de lika.  

6.4 Vindsbjälklagskonstruktion 

Vindsbjälklaget är uppbyggt på samma sätt som i det befintliga huset, ingen 
extra isolering behövs för att kraven ska uppnås.  
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I det här kapitlet diskuteras forskningsfrågorna var och en för sig. Därefter dras 
slutsatser, och diskussion sker, kring studien i sin helhet.    

7.1 Riktat till forskningsfrågorna 

Forskningsfråga 1 

Går det att förbättra byggnadens energianvändning så att kraven för 
minienergihus uppfylls?  

Ja, det går att förbättra byggnadens energianvändning så att kraven uppfylls. 
För att detta krav ska uppfyllas krävs det att grundkonstruktionen förses med 
300 mm cellplast. Dessutom behöver olika klimatavskiljande konstruktioner 
isoleras extra för att kraven ska klaras. Detta betyder att det inte räcker att till 
exempel bara öka isoleringen i grundkonstruktionen utan en kombination av 
olika  isoleringar av klimatskalets delar krävs.  

Tabellen nedan visar att det nya husets energianvändning 75 kWh/m2, år ligger 
4 % under energikraven för minienergihus som är 78 kWh/m2, år. Detta 
betyder att det nya flerbostadshuset kan klassas som ett minienergihus. I 
tabellen visas även hur långt ifrån kraven för minienergihus det befintliga huset 
ligger.  



Diskussion och slutsatser 

 65 

Tabell 15 Sammanställning av krav och energianvändning för befintligt hus 
och den optimerade konstruktionen.  

Byggnad 
Befintligt 
hus 

Optimerad 
konstruktion 

Specifik energianvändning [kWh/m2,år] 108 75 
BBR:s krav 150 150 
Differens (energianvändning / BBR:s krav) 28% 50% 
Minienergihus krav 78 78 
Differens (energianvändning / Minienergihus krav) -38% 4% 
 

Forskningsfråga 2 

Vilken energibesparing kan uppnås med varierande isoleringstjocklek? 

Vad gäller enbart energibesparing är alternativ 6 den bästa åtgärden. Detta 
alternativ har mest isolering och minskar energianvändningen från 108 
kWh/m2, år till 72 kWh/m2, år, detta innebär en minskning med 36 kWh/m2, år, 
se tabell 16.  

Tabell 16 Sammanställning av specifik energianvändning samt 
energibesparing jämfört med befintligt hus för de olika 
åtgärdsalternativen. 

Byggnad 
Specifik energianvändning 
[kWh/m2,år] 

Energibesparing jämf. med 
bef. hus [kWh/m2,år] 

Befintligt hus 108 0 

Alternativ 1 81 27 

Alternativ 2 81 27 

Alternativ 3 80 28 

Alternativ 4 83 25 

Alternativ 5 85 23 

Alternativ 6 72 36 
Alternativ 7/ 
Optimerad konstruktion 75 33 
 

Den mest kostnadseffektiva lösningen, alternativ 7, får inte riktigt lika hög 
energibesparing som alternativ 6 men är inte långt ifrån. Det nyprojekterade 
flerbostadshuset med de optimalt kostnadseffektiva konstruktionerna får enligt 
energiberäkningar den specifika energianvändningen 75 kWh/m2, år. Detta ger 
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en energibesparing på 33 kWh/m2, år. Vilket är 3 kWh/m2, år mindre 
energibesparing än alternativ 6.  

 

Forskningsfråga 3 

Hur lång återbetalningstid ger de olika konstruktionsalternativen? 

Grund – Platta på mark 

En ökning av grundisoleringen är enligt LCC-analysen inte lönsam utan ger en 
förlust och är återbetald först efter 171 år.    

Betongstomme – tegel 

Enligt LCC-kalkylen ger ökning av isoleringen i ytterväggen av betong 
lönsamhet och investeringen beräknas vara avbetald efter 6 år.  

Träregelstomme – tegel 

Återbetalningstiden för att investera i en ökning av isolertjockleken för 
träregelstommen med tegelfasad beräknas vara 17 år, det är en lönsam 
investering.  

Träregelstomme – minerit  

För denna konstruktionsdel beräknas återbetalningstiden vara 12 år. Även här 
är det lönsamt att investera i mer isolering.  

Vindsbjälklag 

Att öka isoleringen i vindsbjälklaget med 50 mm är en lönsam åtgärd som har 
återbetalningstiden 12 år. Dock är detta en åtgärd som inte genomförs eftersom 
det räcker med 500 mm lösull likt det befintliga huset för att klara kraven för 
minienergihus.  

Fönster  

Att byta till energieffektivare fönster är en lönsam åtgärd. Vid beräkning av 
fönster med storleken 1200x1300 mm fås återbetalningstiden 24 år.  
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Tabell 17 Sammanställning av återbetalningstid för de olika 
åtgärdsalternativen. 

Konstruktion Åtgärd 
Lönsam/Inte 
lönsam 

Återbetal
-ningstid 

Grund Ökning av isolering 100 mm Inte lönsam 171 år 
Betogstomme med tegel Ökning av isolering 170 mm Lönsam 6 år 
Träregelstomme med 
tegel Ökning av isolering 150 mm Lönsam 17 år 
Träregelstomme med 
minerit Ökning av isolering 150 mm Lönsam 12 år 
Vindsbjälklag Ökning av isolering 0 mm - - 
Fönster Byte till energieffektiva fönster Lönsam 24 år 
 

Forskningsfråga 4 

Hur mycket isolering är ekonomiskt försvarbart? 

Med hjälp av LCC-analysen har gränsen för lönsamhet studerats, det vill säga 
hur mycket isolering som kan användas i den nya konstruktionen och ändå vara 
lönsamt. I denna undersökning har ingen hänsyn tagits till de energikrav som 
gäller för minienergihus. De värden som redovisas i tabellerna nedan är precis 
innan gränsen för lönsamhet överskrids, det vill säga steget innan 
konstruktionen blir olönsam.  

Det är enbart ytterväggskonstruktionernas och vindsbjälklagets isolering som 
går att öka. Grundens isolering går ej att öka jämfört med det befintliga huset 
sett ur lönsamhets perspektiv. Var gränsen går för lönsamhet går ej att 
kontrollera för fönstren eftersom det beror på vilka fönster som väljs. Men med 
valda passivhusfönster är det lönsamt jämfört med de fönster som finns i det 
befintliga huset, enligt tidigare kapitel. 

Betongstomme – tegel: 

Det krävs mycket isolering i betongstommen innan konstruktionen blir 
olönsam. Tabell 18 visar att det behövs 6 lager isolering vilket ger en 
väggtjocklek på över 1 meter, det är ett orimligt mått på en vägg. Som 
redovisats i tidigare kapitel behöver denna konstruktion inte ha så mycket 
isolering för att vara lönsam. Det räcker med 340 mm isolering, likt den 
optimerade konstruktionen, jämfört med detta alternativ som har 950 mm 
isolering.  
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Tabell 18 Lönsamhetsgränsen för isolering av betongstomme.  

Betongstomme 

Material IN-UT Tjocklek [mm] 

Betong 200 

Skalmursskiva 33 170 

Skalmursskiva 33 170 

Skalmursskiva 33 170 

Skalmursskiva 33 170 

Skalmursskiva 33 170 

Skalmursskiva 33 100 

Luftspalt, svagt vent. 30 

Tegel 87 

Totalt 1267  
 

Träregelstomme - tegel:  

Även i träregelstommen med tegelfasad kan isoleringen ökas rejält innan 
konstruktionen inte längre är lönsam, se tabell 19. Även detta ger en ganska 
rejäl väggtjocklek. Denna vägg har 150 mm mer isolering än den valda 
optimerade konstruktionen som är både lönsam och uppfyller energikraven för 
ett minienergihus.   
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Tabell 19 Lönsamhetsgränsen för isolering av träregelstomme med tegelfasad. 

Träregelstomme - tegel 

Material IN-UT Tjocklek [mm] 

Gipsskiva 13 

Isover UNI-skiva 33 195 

Plastfolie 0,2 

Isover UNI-skiva 33 220 

Gipsbaserad komposit 9 

Skalmursskiva 33 100 

Luftspalt, svagt vent. 30 

Tegel 87 

Totalt 654,2  
 

Träregelstomme - minerit:  

Denna konstruktion är väldigt lik konstruktionen ovan bortsett från att det inre 
lagret isolering kan ökas ytterligare 25 mm, från 195 – 220 mm, innan den blir 
olönsam.   

Tabell 20 Lönsamhetsgränsen för isolering av träregelstomme med 
mineritfasad. 

Träregelstomme - minerit 

Material IN-UT Tjocklek [mm] 

Gipsskiva 13 

Gipsskiva 13 

Isover UNI-skiva 33 220 

Plastfolie 0,2 

Isover UNI-skiva 33 220 

Skalmursskiva 33 100 

Utegipsskiva 9 

Luftspalt, träläkt 28 

Minerit 8 

Totalt 611,2  
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Vindsbjälklag - lösull:  

Vindsbjälklagets isolering kan ökas 100 mm, från 500 mm till 600 mm innan 
det blir en olönsam åtgärd. Däremot kan isoleringstjockleken inte minskas 
något utan gränsen för lönsamhet går vid minimum 500 mm isolering.   

Tabell 21 Lönsamhetsgränsen för isolering av vindsbjälklaget. 

Vindsbjälklag   

Material IN-UT Tjocklek [mm] 

Betong 200 

Plastfolie 0,2 

InsulSafe 600 

Totalt 750,2  
 

Forskningsfråga 5 

Hur kan en optimerad lösning, utifrån energi- och livscykelkostnadsperspektiv, 
se ut? 

Denna fråga har besvarats i kapitel 6 ovan där de olika klimatskiljande delarnas 
konstruktioner tagits fram med hjälp av energiberäkningar och 
livscykelkostnadsanalyser. Det alternativ som visade sig vara det mest 
optimala, det vill säga det ekonomiskt optimerade alternativet, är alternativ 7. 
De olika konstruktionernas uppbyggnad med ingående material hittas i bilaga 1 
och genomskärningar av konstruktionsdelarna finns i bilaga 7. 
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7.2 Studien i helhet 

LCC-analysen visar att de åtgärder som efter 50 år går med vinst är ökning av 
isoleringen i de tre olika ytterväggskonstruktionerna. Även ökning av 
isoleringen på vindsbjälklaget är lönsamt men detta är inget som behöver 
genomföras för att klara minienergihuskraven, därför projekteras 
vindsbjälklaget med 500 mm lösullsisolering likt det befintliga huset. Valet av 
energieffektiva fönster med U-värde 0,8 istället för 1,3 är även det en lönsam 
investering som återbetalas inom 50 år. En ökning av grundens isolering med 
100 mm är inte ekonomiskt försvarbart men nödvändigt för att klara kraven på 
energiförbrukning för ett minienergihus. Att öka isolertjockleken i 
ytterväggarna är de mest lönsamma åtgärderna. Den mest lönsamma 
ytterväggen att åtgärda är betongstommen därefter kommer träregelstommen 
med mineritfasad respektive tegelfasad. Den enda åtgärden som inte är lönsam 
men som måste utföras för att uppnå energikraven för minienergihus är att öka 
grundens isolering.  

Energibesparingsåtgärder som utökad isolering i grund, väggar och tak samt 
energieffektiva fönster är investeringar som medför lägre driftskostnad men 
högre investeringskostnad vid uppförandet av byggnaden. Detta är en 
avvägning som byggherren måste göra. Därför är livscykelkostnadsanalys som 
tar hänsyn till energipris, materialkostnad och avskrivningstid ett viktigt 
hjälpmedel för byggherren vid planering av nya byggnader.  

Denna studie har fokuserat på åtgärder av klimatskalet, i form av variation i 
isolertjocklek, för att sänka den specifika energianvändningen i det nya huset 
jämfört med det befintliga huset och samtidigt nå kraven för minienergihus. 
Det finns även andra åtgärder så som till exempel installation av solfångare 
eller ventilationssystem som ytterligare skulle kunna sänka 
energianvändningen. Även solavskärmning är en åtgärd som denna studie inte 
har tagit hänsyn till. Kanske skulle huset kunna uppnå passivhus-standard 
genom att utföra dessa åtgärder.  
 
I den takt som bostadsbeståndet förnyas idag måste husen ha en livslängd på 
200 år. Detta ställer krav på ett långsiktigt hållbart byggande såväl socialt som 
ekonomiskt och ekologiskt. Samt måste byggandet ske till kostnader som 
möjliggör att även människor med medelmåttiga inkomster har råd att bo i 
dessa bostäder. Det är därför god tid att vi börjar tänka och bygga 
energieffektivt. Enligt Wall (2006) utgör driften cirka hälften av 
livscykelkostnaden, en satsning på livscykelkostnader och långa perspektiv är 
en viktig faktor i energieffektivt byggande. Eftersom energipriserna ständigt höjs 
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och människorna blir mer medvetna om miljön kommer antagligen utökad 
isolertjocklek att bli allt vanligare och troligtvis mer lönsamt i framtiden. 

Det är inte svårt att bygga energieffektivt, det handlar om att satsa på 
byggprocesser med kvalitet och effektivitet. Kunskapen för att bygga 
energieffektivt finns redan, svårigheten ligger i att nyttja och sprida kunskapen 
vidare. Energieffektivt byggande handlar i stort sett om att följa Kyoto-
pyramiden, det vill säga att reducera värmeförluster, effektivisera 
elanvändningen, utnyttja solenergin, välja installationssystem som visar och 
kontrollerar energianvändningen samt att välja energikälla för det kvarvarande 
uppvärmningsbehovet. Kortfattat ska man skapa ett klimatskal som är 
välisolerat och tätt med bra ventilation, här ställs höga krav på utförandet. För 
att uppnå kraven för energieffektiva byggnader är det viktigt att alla detaljer är 
väl genomtänkta och att alla som är involverade i projektet får del av all 
relevant information. Kunskapsöverföring, att samla information och 
erfarenhet från genomförda projekt är något annat som är viktigt för att kunna 
skapa energieffektiva byggnader.   

Vid energieffektivt byggande är det viktigt att involverade aktörer i ett 
byggprojekt samarbetar och strävar mot ett gemensamt mål för att skapa en 
byggnad med god inomhusmiljö och hög energiprestanda vilket i sin tur skapar 
ett hållbart samhälle. Det är viktigt att redan från början tänka igenom projektet 
noggrant och att välja bra material eftersom det inte hjälper att med 
installationssystem förbättra en dåligt utformad byggnad. Eftersom 
driftskostnaden utgör en större del än investeringskostnaden, sett över en 
livslängd, lönar det sig att välja material med högre kvalitet och energisparande 
utrustning. Det kan löna sig att bygga dyrt. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Konstruktionslösningar  

Befintligt hus 

Betongstomme 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 200 1,7 
Skalmursskiva 33 120 0,033 
Skalmursskiva 33 50 0,033 
Luftspalt, svagt 
vent. 30   
Tegel 87 0,6 
 

Träregelstomme - tegel 
Material IN-UT Tjocklek [mm] λ-värde [W/m,˚C] 
Gipsskiva 13 0,25 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 170 0,033 
Isover UNI-skiva 33 45 0,033 
Utegipsskiva 9 0,25 
Luftspalt, svagt vent. 30   
Tegel 87 0,6 
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Träregelstomme - minerit 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Gipsskiva 13 0,25 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 
33 170 0,033 
Isover UNI-skiva 
33 45 0,033 
Utegipsskiva 9 0,25 
Luftspalt, träläkt 28   
Minerit 8 0,25 
 

Grundplatta 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 100 1,7 
Cellplast 100 0,038 
Cellplast 100 0,038 
 

Vindsbjälklag 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 240 1,7 
Plastfolie 0,2   
InsulSafe 500 0,042 
 

Alternativ 1 

Betongstomme 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 200 1,7 
Skalmursskiva 33 150 0,033 
Skalmursskiva 33 150 0,033 
Luftspalt, svagt 
vent. 30   
Tegel 87 0,6 
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Träregelstomme - tegel 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 120 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 170 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 80 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 30   
Tegel 87 0,6 
 

Träregelstomme - minerit 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 120 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 170 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 80 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 28   
Mineritskiva 9 0,25 
 

Grundplatta 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 100 1,7 
Cellplast 100 0,038 
Cellplast 100 0,038 
Cellplast 100 0,038 
 

Vindsbjälklag 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 240 1,7 
Plastfolie 0,2   
InsulSafe 500 0,042 
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Alternativ 2 

Betongstomme 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 200 1,7 
Skalmursskiva 33 170 0,033 
Skalmursskiva 33 150 0,033 
Luftspalt, svagt 
vent. 30   
Tegel 87 0,6 
 

Träregelstomme - tegel 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 145 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 170 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 80 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 30   
Tegel 87 0,6 
 

Träregelstomme - minerit 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 145 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 170 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 80 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 28   
Mineritskiva 9 0,25 
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Grundplatta 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 100 1,7 
Cellplast 100 0,038 
Cellplast 100 0,038 
Cellplast 100 0,038 
 

Vindsbjälklag 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 240 1,7 
Plastfolie 0,2   
InsulSafe 550 0,042 
 

Alternativ 3 

Betongstomme 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 200 1,7 
Skalmursskiva 33 170 0,033 
Skalmursskiva 33 170 0,033 
Luftspalt, svagt 
vent. 30   
Tegel 87 0,6 
 

Träregelstomme - tegel 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 170 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 170 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 80 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 30   
Tegel 87 0,6 
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Träregelstomme - minerit 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 170 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 170 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 80 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 28   
Mineritskiva 9 0,25 
 

Grundplatta 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 100 1,7 
Cellplast 100 0,038 
Cellplast 100 0,038 
 

Vindsbjälklag 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 240 1,7 
Plastfolie 0,2   
InsulSafe 600 0,042 
 

Alternativ 4 

Betongstomme 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 200 1,7 
Skalmursskiva 33 150 0,033 
Skalmursskiva 33 100 0,033 
Luftspalt, svagt 
vent. 30   
Tegel 87 0,6 
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Träregelstomme - tegel 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 120 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 145 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 80 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 30   
Tegel 87 0,6 
 

Träregelstomme - minerit 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 120 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 145 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 80 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 28   
Mineritskiva 9 0,25 
 

Grundplatta 
Material IN-UT  Tjocklek [mm]  λ-värde [W/m,˚C]  
Betong 100 1,7 
Cellplast 100 0,038 
 

Vindsbjälklag 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 240 1,7 
Plastfolie 0,2   
InsulSafe 450 0,042 
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Alternativ 5 

Betongstomme 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 200 1,7 
Skalmursskiva 33 100 0,033 
Skalmursskiva 33 100 0,033 
Luftspalt, svagt 
vent. 30   
Tegel 87 0,6 
 

Träregelstomme - tegel 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 120 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 120 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 80 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 30   
Tegel 87 0,6 
 

Träregelstomme - minerit 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 120 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 120 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 80 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 28   
Mineritskiva 9 0,25 
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Grundplatta 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 100 1,7 
Cellplast 100 0,038 
Cellplast 100 0,038 
Cellplast 100 0,038 
 

Vindsbjälklag 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 240 1,7 
Plastfolie 0,2   
InsulSafe 400 0,042 
 

Alternativ 6 

Betongstomme 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 200 1,7 
Skalmursskiva 33 170 0,033 
Skalmursskiva 33 170 0,033 
Skalmursskiva 34 170 0,033 
Luftspalt, svagt vent. 30   
Tegel 87 0,6 
 

Träregelstomme - tegel 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 220 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 220 0,033 
Gipsbaserad kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 150 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 30   

Tegel 87 0,6 
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Träregelstomme - minerit 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 220 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 220 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 150 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 28   
Mineritskiva 9 0,25 
 

Grundplatta 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 100 1,7 
Cellplast 100 0,038 
Cellplast 100 0,038 
Cellplast 100 0,038 
 

Vindsbjälklag 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 240 1,7 
Plastfolie 0,2   
InsulSafe 500 0,042 
 

Alternativ 7 

Betongstomme 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 200 1,7 
Skalmursskiva 33 170 0,033 
Skalmursskiva 33 170 0,033 
Luftspalt, svagt 
vent. 30   
Tegel 87 0,6 
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Träregelstomme - tegel 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 70 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 195 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 100 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 30   
Tegel 87 0,6 
 

Träregelstomme - minerit 

Material IN-UT 
Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Gipsskiva 13 0,25 
Isover UNI-skiva 33 70 0,033 
Plastfolie 0,2   
Isover UNI-skiva 33 195 0,033 
Gipsbaserad 
kompositskiva 13 0,25 
Isover Fasadskiva 31 100 0,031 
Luftspalt, svagt vent. 28   
Mineritskiva 9 0,25 
 

Grundplatta 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 100 1,7 
Cellplast 100 0,038 
Cellplast 100 0,038 
Cellplast 100 0,038 
 

Vindsbjälklag 
Material IN-
UT 

Tjocklek 
[mm] 

λ-värde 
[W/m,˚C] 

Betong 240 1,7 
Plastfolie 0,2   
InsulSafe 500 0,042 
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Bilaga 2. Indata från Isover energi 3 

Indata för energiberäkning 
Län Norrbotten   

Närmaste ort Luleå   

Atemp bostad 447,2 m2 

Genomsnittlig rumshöjd  2,40 m 

Genomsnittlig innetemperatur  20 °C 

Infiltration inklusive fönstervädring 0,10 omsättningar/h 

Ventilationsflöde  0,35 l/s per m2 

Värmeväxling, verkningsgrad  80 % 

Hushållsenergi  24000 kWh/år 

Fastighetsenergi  6000 kWh/år 

Antal personer, genomsnitt  1,40 st 

Årsvärmefaktor 1   

Dimensionerad för x% av husuppvärmningen 0 % 

Dimensionerad för x% av varmvattenbehovet 0 % 

Inst. el-effekt för drift av värmepump  0 kW 

Verkningsgrad Värme 98 % 

Verkningsgrad Varmvatten  98 % 
Inst. el-effekt för uppvärmning (direktverkande,  
luft-, vattenburen, golvvärme, övrig värme) 0 kW 

Solfångare för varmvatten  0 kWh/år 

Solfångare för värme  0 kWh/år 

Varmvattenberedning, brutto 15000 kWh/år 

Inst. el-effekt för varmvattenberedning  0 kW 

Elektriska kylmaskiner  0 kWh/år 

Övrigt  0 kWh/år 
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Bilaga 3. Konstruktionernas U-värden, Area 

Befintligt hus 

Konstruktion 
U-värde 
[W/m2,˚C]  

Isolering 
[m] 

Isolerings-
material 

Area 
[m2] 

Total tjocklek 
[mm] 

Vindsbjälklag lösull 0,08 0,500 Glasull 223,60 741 
Betongstomme-tegel 0,18 0,170 Glasull 101,20 487 
Träregelstomme-tegel 0,18 0,215 Glasull 167,90 355 
Träregelstomme-
minerit 0,08 0,215 Glasull 51,50 286 
Betongplatta 0,10 0,200 Cellplast 223,60 300 
Fönster 1,30   3-glas 41,00 36 
Ytterdörrar 1,00     6,30 40 
Hela huset 0,28         
 
Alternativ 1  
      

Konstruktion 
U-värde 
[W/m2,˚C]  

Isolering 
[m] 

Isolerings-
material 

Area 
[m2] 

Total tjocklek 
[mm] 

Vindsbjälklag lösull 0,082 0,500 Glasull 223,60 740 
Betongstomme-tegel 0,107 0,300 Glasull 102,80 617 
Träregelstomme-tegel 0,099 0,370 Glasull 163,10 513 
Träregelstomme-minerit 0,100 0,370 Glasull 51,50 433 
Betongplatta 0,096 0,300 Cellplast 223,60 400 
Fönster 0,800   3-glas 41,00 36 
Ytterdörrar 1,000     6,30 40 
Hela huset 0,180     
      
Alternativ 2  
      

Konstruktion 
U-värde 
[W/m2,˚C]  

Isolering 
[m] 

Isolerings-
material 

Area 
[m2] 

Total tjocklek 
[mm] 

Vindsbjälklag lösull 0,075 0,550 Glasull 223,60 790 
Betongstomme-tegel 0,101 0,320 Glasull 102,80 637 
Träregelstomme-tegel 0,094 0,395 Glasull 163,10 538 
Träregelstomme-minerit 0,094 0,395 Glasull 51,50 458 
Betongplatta 0,096 0,300 Cellplast 223,60 400 
Fönster 1,300   3-glas 41,00 36 
Ytterdörrar 1,000     6,30 40 
Hela huset 0,180     
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Alternativ 3 
 

Konstruktion 
U-värde 
[W/m2,˚C]  

Isolering 
[m] 

Isolerings-
material 

Area 
[m2] 

Total tjocklek 
[mm] 

Vindsbjälklag lösull 0,082 0,600 Glasull 223,60 840 
Betongstomme-tegel 0,107 0,340 Glasull 102,80 657 
Träregelstomme-tegel 0,099 0,420 Glasull 163,10 563 
Träregelstomme-minerit 0,100 0,420 Glasull 51,50 483 
Betongplatta 0,096 0,300 Cellplast 223,60 300 
Fönster 0,800   3-glas 41,00 36 
Ytterdörrar 1,000     6,30 40 
Hela huset 0,180     
      
Alternativ 4 
      

Konstruktion 
U-värde 
[W/m2,˚C]  

Isolering 
[m] 

Isolerings-
material 

Area 
[m2] 

Total tjocklek 
[mm] 

Vindsbjälklag lösull 0,091 0,450 Glasull 223,60 690 
Betongstomme-tegel 0,126 0,250 Glasull 102,80 567 
Träregelstomme-tegel 0,106 0,345 Glasull 163,10 488 
Träregelstomme-minerit 0,107 0,345 Glasull 51,50 408 
Betongplatta 0,213 0,100 Cellplast 223,60 200 
Fönster 0,800   3-glas 41,00 36 
Ytterdörrar 1,000     6,30 40 
Hela huset 0,190     
      
Alternativ 5 
      

Konstruktion 
U-värde 
[W/m2,˚C]  

Isolering 
[m] 

Isolerings-
material 

Area 
[m2] 

Total tjocklek 
[mm] 

Vindsbjälklag lösull 0,102 0,400 Glasull 223,60 640 
Betongstomme-tegel 0,154 0,200 Glasull 102,80 517 
Träregelstomme-tegel 0,113 0,320 Glasull 163,10 463 
Träregelstomme-minerit 0,114 0,320 Glasull 51,50 383 
Betongplatta 0,096 0,300 Cellplast 223,60 400 
Fönster 0,800   3-glas 41,00 36 
Ytterdörrar 1,000     6,30 40 
Hela huset 0,200     
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Alternativ 6 
 

Konstruktion 
U-värde 
[W/m2,˚C]  

Isolering 
[m] 

Isolerings-
material 

Area 
[m2] 

Total tjocklek 
[mm] 

Vindsbjälklag lösull 0,080 0,500 Glasull 223,60 740 
Betongstomme-tegel 0,066 0,510 Glasull 102,80 827 
Träregelstomme-tegel 0,064 0,590 Glasull 163,10 733 
Träregelstomme-minerit 0,064 0,590 Glasull 51,50 653 
Betongplatta 0,096 0,300 Cellplast 223,60 400 
Fönster 0,800   3-glas 41,00 36 
Ytterdörrar 1,000     6,30 40 
Hela huset 0,160     
      
Alternativ 7 
      

Konstruktion 
U-värde 
[W/m2,˚C]  

Isolering 
[m] 

Isolerings-
material 

Area 
[m2] 

Total tjocklek 
[mm] 

Vindsbjälklag lösull 0,080 0,500 Glasull 223,60 740 
Betongstomme-tegel 0,095 0,340 Glasull 102,80 657 
Träregelstomme-tegel 0,101 0,365 Glasull 163,10 508 
Träregelstomme-minerit 0,102 0,365 Glasull 51,50 428 
Betongplatta 0,096 0,300 Cellplast 223,60 400 
Fönster 0,800   3-glas 41,00 36 
Ytterdörrar 1,000     6,30 40 
Hela huset 0,180     
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Bilaga 4. Köldbryggor 

Befintlig konstruktion 

Köldbrygga Psi [W/m,˚C] L [m] Psi*L 
Yttervägg trä / mellanbjälklag betong 0,23 76,52 17,60 
Yttervägg trä / mellanvägg betong 0,17 86,40 14,69 
Yttervägg trä / vindsbjälklag trä 0,03 76,52 2,30 
Fönster och dörrar-infästning i träregel 0,00 147,26 0,00 
Platta på mark: L-elemet 0,30 76,50 22,95 
Konsoler loftgång 1,00 1,00 1,00 
 

Optimerad konstruktionslösning 

Köldbrygga Psi [W/m,˚C] L [m] Psi*L 
Yttervägg trä / mellanbjälklag betong 0,05 76,52 4,19 
Yttervägg trä / mellanvägg betong 0,05 86,4 3,91 
Yttervägg trä / vindsbjälklag trä 0,09 76,52 6,69 
Fönster och dörrar-infästning i träregel 0,03 147,26 0,57 
Platta på mark: L-elemet 0,13 76,5 9,95 
Konsoler loftgång 1 1 1 
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Bilaga 5. Kostnadsberäkning – Sektionsdata 

Befintligt hus 

 

Figur 39 Grund - platta på mark 

 

Figur 40 Träregelvägg med tegelfasad 

 

Figur 41 Träregelvägg med mineritskiva 
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Figur 42 Betongstomme med tegelfasad 

 

Figur 43 Vindsbjälklag 
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Optimerad konstruktionslösning 

 

Figur 44 Grund- platta på mark. 

 

 

Figur 45 Träregelvägg med tegelfasad 
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Figur 46 Träregelvägg med mineritskiva 

 

 

Figur 47 Betongstomme med tegelfasad 

 

Figur 48 Vindsbjälklag 
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Bilaga 6. Livscykelkostnadsanalys 

Differens: kalkylränta-
energiprisökn. 3  

Energianvändning = gradtimmar*10^3 * U-
värde * area   

Nuvärdeskoefficienten 26,45      
Gradtimmar   159000      
Energipris   1      
        
        

Hela huset         Jämförelse med alt. 0  

Alternativ Beskrivning 
U-värde 
[W/m 2,˚C] 

Area 
[m 2] 

Energianvändning 
[kWh]  

Investeringskostnad 
[kr/m 2] 

Energibesparing 
[kWh/år] 

Investeringskostnad 
[kr]  LCC 

Bef. hus Befintligt hus 0,28 1 44,52 11259       
1 Minienergihus 0,18 1 28,62 12152 15,9 -893 -472,825 
2 +1 isolering 0,18 1 28,62 12302 15,9 -1044 -623,355 
3 +2 isolering 0,18 1 28,62 12356 15,9 -1098 -677,055 
4 -1 isolering 0,19 1 30,21 12047 14,31 -788 -409,831 
5 -2 isolering 0,20 1 31,80 11870 12,72 -612 -275,456 
6 ej lönsam + 0,16 1 25,44 13120 19,08 -1862 -1356,83 
7 + isolering krav ny 0,18 1 28,62 12008 15,9 -750 -329,025 
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Betongstomme - tegel (gavel)    Jämförelse med alt. 0  

Alternativ Beskrivning 
U-värde 

[W/m 2,˚C] 
Area 
[m 2] 

Energianvändning 
[kWh]  

Investeringskostnad 
[kr/m 2] 

Energibesparing 
[kWh/år] 

Investeringskostnad 
[kr]  LCC 

Bef. hus Befintligt hus 0,180 1 28,62 2800       
1 Minienergihus 0,107 1 17,01 2859 11,61 -59 248,5052 
2 +1 isolering 0,101 1 16,06 2868 12,56 -68 264,6385 
3 +2 isolering 0,095 1 15,11 2877 13,52 -77 280,7718 
4 -1 isolering 0,126 1 20,03 2837 8,59 -36 190,6497 
5 -2 isolering 0,154 1 24,49 2815 4,13 -14 94,9443 
6 ej lönsam + 0,037 1 5,88 3388 22,74 -588 13,68365 
7 + isolering krav ny 0,095 1 15,11 2877 13,52 -77 280,7718 

 

Träregelstomme - tegel (långsida)    Jämförelse med alt. 0  

Alternativ  Beskrivning U-värde [W/m 2,˚C] 
Area 
[m 2] 

Energianvändning 
[kWh]  

Investeringskostnad 
[kr/m 2] 

Energibesparing 
[kWh/år] 

Investeringskostnad 
[kr]  LCC 

Bef. hus Befintligt hus 0,180 1 28,62 1534       
1 Minienergihus 0,099 1 15,74 1804 12,88 -269 71,46955 
2 +1 isolering 0,094 1 14,95 1843 13,67 -309 52,6273 
3 +2 isolering 0,089 1 14,15 1860 14,47 -325 57,58505 
4 -1 isolering 0,106 1 16,85 1788 11,77 -253 58,1107 
5 -2 isolering 0,113 1 17,97 1748 10,65 -213 68,54185 
6 ej lönsam + 0,074 1 11,77 1941 16,85 -406 39,6983 
7 + isolering krav ny 0,101 1 16,06 1750 12,56 -215 117,1285 
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Träregelstomme - minerit (långsida)    Jämförelse med alt. 0  

Alternativ  Beskrivning U-värde [W/m 2,˚C] 
Area 
[m 2] 

Energianvändning 
[kWh]  

Investeringskostnad 
[kr/m 2] 

Energibesparing 
[kWh/år] 

Investeringskostnad 
[kr]  LCC 

Bef. hus Befintligt hus 0,180 1 28,62 1075       
1 Minienergihus 0,100 1 15,90 1275 12,72 -200 136,414 
2 +1 isolering 0,094 1 14,95 1315 13,67 -240 121,7773 
3 +2 isolering 0,089 1 14,15 1331 14,47 -256 126,7351 
4 -1 isolering 0,107 1 17,01 1259 11,61 -184 123,0552 
5 -2 isolering 0,114 1 18,13 1219 10,49 -144 133,4863 
6 ej lönsam + 0,071 1 11,29 1481 17,33 -406 52,75495 
7 + isolering krav ny 0,102 1 16,22 1221 12,40 -146 182,0729 

 

Grund - Platta på mark      Jämförelse med alt. 0  

Alternativ Beskrivning 
U-värde 

[W/m 2,˚C] 
Area 
[m 2] 

Energianvändning 
[kWh]  

Investeringskostnad 
[kr/m 2] 

Energibesparing 
[kWh/år] 

Investeringskostnad 
[kr]  LCC 

Bef. hus Befintligt hus 0,100 1 15,9 496       
1 Minienergihus 0,096 1 15,26 605 0,64 -109 -91,8678 
2 +1 isolering 0,096 1 15,26 605 0,64 -109 -91,8678 
3 +2 isolering 0,096 1 15,26 605 0,64 -109 -91,8678 
4 -1 isolering 0,213 1 33,87 471 -17,97 25 -500,227 
5 -2 isolering 0,096 1 15,26 605 0,64 -109 -91,8678 
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Vindsbjälklag lösull      Jämförelse med alt. 0  

Alternativ Beskrivning 
U-värde 

[W/m 2,˚C] 
Area 
[m 2] 

Energianvändning 
[kWh]  

Investeringskostnad 
[kr/m 2] 

Energibesparing 
[kWh/år] 

Investeringskostnad 
[kr]  LCC 

Bef. hus Befintligt hus 0,082 1 13,04 947       
1 Minienergihus 0,082 1 13,04 947 0,00 0 0 
2 +1 isolering 0,075 1 11,93 960 1,11 -13 16,71885 
3 +2 isolering 0,067 1 10,65 973 2,39 -25 37,64325 
4 -1 isolering 0,091 1 14,47 934 -1,43 13 -50,5699 
5 -2 isolering 0,102 1 16,22 922 -3,18 25 -109,551 
         

         
         

Fönster 12x13      Jämförelse med alt. 0  

Alternativ Beskrivning 
U-värde 

[W/m 2,˚C] 
Area 
[m 2] 

Energianvändning 
[kWh]  

Investeringskostnad 
[kr/st] 

Energibesparing 
[kWh/år] 

Investeringskostnad 
[kr]  LCC 

Bef. hus Befintligt hus 1,300 1 206,70 7902       
1 Minienergihus 0,800 1 127,20 9804 79,50 -1902 200,775 
2 +1 isolering 0,082 1 13,04 1315 0,00 -368 4754,56 
3 +2 isolering 0,082 1 13,04 1331 0,00 -384 4738,49 
4 -1 isolering 0,091 1 14,47 934 -1,43 13 5071,79 
5 -2 isolering 0,102 1 16,22 922 -3,18 25 5012,809 
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Projektbeteckning>>>>>>>>>>>>>   Hela huset       

   Kvantitet  Enhet       

Mängduppgift                             1 m2 At       
Kalkylränta   7,0% nominell       

Kalkylperiod                                          50 år       

Underhållskostnad prisutveckling per år  4,0% nominell       
Energislag   El kWh       

Energipris rörligt              1,00 kr per kWh       

Energiprisutveckling per år  4,0% nominell       

<<<Om fler energislag: tryck +          

          

  Bef. hus  Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7 
Investeringskostnad                          kr   0 893 1 044 1 098 788 612 1 862 750 

Underhållskostnad                            kr per  år  0 0 0 0 0 0 0 0 

<<<Om fler uh-kostnader: tryck +          

          

Energianvändning                          kWh/mängd enhet, år  44,5 28,6 28,6 28,6 30,2 31,8 25,4 28,6 

Energikostnad                                 kr pe r år  45 29 29 29 30 32 25 29 
<<<Om fler energislag: tryck +          
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Summa nuvärde, investering och underhåll  0 893 1 044 1 098 788 612 1 862 750 

Summa nuvärde, energikostnader  1 145 736 736 736 777 818 655 736 

Summa nuvärde, alla kostnader  1 145 1 630 1 780 1 834 1 566 1 430 2 516 1 486 
Differens nuvärde     -484  -635  -689  -420  -285  -1 371  -340  
Besparingskostnad                         kr per kW h    2,18 2,55 2,68 2,14 1,87 3,79 1,83 

     
EJ 

LÖNSAMT 
EJ 

LÖNSAMT 
EJ 

LÖNSAMT 
EJ 

LÖNSAMT 
EJ 

LÖNSAMT 
EJ 

LÖNSAMT 
EJ 

LÖNSAMT 
Energikostnad medelvärde            kr per kWh  1,00        

          

Känslighetsanalys - Lönsamhetsgränser:          

Internränta  7,00%        
Pay-off utan ränta   56,2 65,7 69,0 55,1 48,1 41,8 16,8 

Investeringsgräns   409 409 409 368 327 491 409 
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Projektbeteckning>>>>>>>>>>>>>>   
Betongstomme-

tegel       

   Kvantitet Enhet       

Mängduppgift                             1 m2 At       
Kalkylränta   7,0% nominell       

Kalkylperiod                                          50 år       

Underhållskostnad prisutveckling per år  4,0% nominell       
Energislag   El kWh       

Energipris rörligt              1,00 kr per kWh       

Energiprisutveckling per år  4,0% nominell       

<<<Om fler energislag: tryck +          

          

  Bef. hus Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt6 Alt 7 
Investeringskostnad                            kr   0 59 68 77 36 14 588 77 

Underhållskostnad                              kr p er år  0 0 0 0 0 0 0 0 

<<<Om fler uh-kostnader: tryck +          

          

Energianvändning                            kWh/män gdenhet, år  28,6 17,0 16,1 15,1 20,0 24,5 5,9 15,1 

Energikostnad                                  kr p er år  29 17 16 15 20 24 6 15 
<<<Om fler energislag: tryck +          
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Summa nuvärde, investering och underhåll  0 59 68 77 36 14 588 77 

Summa nuvärde, energikostnader  736 438 413 389 515 630 151 389 

Summa nuvärde, alla kostnader  736 496 481 465 552 644 739 465 
Differens nuvärde     240  256  271  184  92  -3  271  
Besparingskostnad                         kr per kW h    0,20 0,21 0,22 0,16 0,14 1,00 0,22 

     LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT 
EJ 

LÖNSAMT LÖNSAMT 
Energikostnad medelvärde            kr per kWh  1,00        

          

Känslighetsanalys - Lönsamhetsgränser:          

Internränta   23,80% 22,60% 21,60% 27,60% 32,70% 7,00% 21,60% 
Pay-off utan ränta   5,0 5,4 5,7 4,2 3,5 25,8 5,7 

Investeringsgräns   299 323 348 221 106 585 348 
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Projektbeteckning>>>>>>>>>>>>>  
Träregelstomme-

tegel       

   Kvantitet Enhet       

Mängduppgift                             1 m2 At       
Kalkylränta   7,0% nominell       

Kalkylperiod                                          50 år       

Underhållskostnad prisutveckling per år  4,0% nominell       
Energislag   El kWh       

Energipris rörligt              1,00 kr per kWh       

Energiprisutveckling per år  4,0% nominell       

<<<Om fler energislag: tryck +          

          

  Bef. hus Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7 
Investeringskostnad                                kr   0 269 309 325 253 213 406 215 

Underhållskostnad                                  kr per år  0 0 0 0 0 0 0 0 

<<<Om fler uh-kostnader: tryck +          

          

Energianvändning                            kWh/män gdenhet, år  28,6 15,7 14,9 14,2 16,9 18,0 11,8 16,1 

Energikostnad                                  kr p er år  29 16 15 14 17 18 12 16 
<<<Om fler energislag: tryck +          
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Summa nuvärde, investering och underhåll  0 269 309 325 253 213 406 215 

Summa nuvärde, energikostnader  736 405 385 364 434 462 303 413 

Summa nuvärde, alla kostnader  736 674 694 689 687 676 709 628 
Differens nuvärde     62  43  47  50  61  28  108  
Besparingskostnad                         kr per kW h    0,81 0,88 0,87 0,84 0,78 0,94 0,67 
     LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT 
Energikostnad medelvärde            kr per kWh  1,00        

          

Känslighetsanalys - Lönsamhetsgränser:          
Internränta   8,20% 7,70% 7,70% 8,00% 8,40% 7,40% 9,40% 

Pay-off utan ränta   20,9 22,6 22,5 21,5 20,0 24,1 17,1 

Investeringsgräns   331 352 372 303 274 434 323 
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Projektbeteckning>>>>>>>>>>>>>  
Träregelstomme-

minerit       

   Kvantitet Enhet       

Mängduppgift                             1 m2 At       
Kalkylränta   7,0% nominell       

Kalkylperiod                                          50 år       

Underhållskostnad prisutveckling per år  4,0% nominell       
Energislag   El kWh       

Energipris rörligt              1,00 kr per kWh       

Energiprisutveckling per år  4,0% nominell       

<<<Om fler energislag: tryck +          

          

  Bef. hus Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7 
Investeringskostnad                                kr   0 200 240 256 184 144 406 146 

Underhållskostnad                                  kr per år  0 0 0 0 0 0 0 0 

<<<Om fler uh-kostnader: tryck +          

          

Energianvändning                            kWh/ mä ngdenhet, år  28,6 15,9 14,9 14,2 17,0 18,1 11,3 16,2 

Energikostnad                                  kr p er år  29 16 15 14 17 18 11 16 
<<<Om fler energislag: tryck +          
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Summa nuvärde, investering och underhåll  0 200 240 256 184 144 406 146 

Summa nuvärde, energikostnader  736 409 385 364 438 466 290 417 

Summa nuvärde, alla kostnader  736 609 624 620 622 610 696 563 
Differens nuvärde     127  112  116  115  126  40  173  
Besparingskostnad                         kr per kW h    0,61 0,68 0,69 0,62 0,53 0,91 0,46 
     LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT 
Energikostnad medelvärde            kr per kWh  1,00        

          

Känslighetsanalys - Lönsamhetsgränser:          
Internränta   10,00% 9,30% 9,20% 10,00% 11,00% 7,50% 12,30% 

Pay-off utan ränta   15,7 17,5 17,7 15,8 13,7 23,4 11,8 

Investeringsgräns   327 352 372 299 270 446 319 
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Projektbeteckning>>>>>>>>>>>>>>   
Grund-platta på 

mark     

   Kvantitet  Enhet     

Mängduppgift                             1 m2      
Kalkylränta   7,0% nominell     

Kalkylperiod                                          50 år     

Underhållskostnad prisutveckling per år  4,0% nominell     
Energislag   El kWh     

Energipris rörligt              1,00 kr per kWh     

Energiprisutveckling per år  4,0% nominell     

<<<Om fler energislag: tryck +        

        

  Bef. hus Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 
Investeringskostnad                                kr   0 109 0 0 25 0 

Underhållskostnad                                  kr per år  0 0 0 0 0 0 

<<<Om fler uh-kostnader: tryck +        

        

Energianvändning                            kWh/ mä ngdenhet, år  15,9 15,3 0 0 33,9 0 

Energikostnad                                  kr p er år  16 15 0 0 34 0 
<<<Om fler energislag: tryck +        
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Summa nuvärde, investering och underhåll  0 109 0 0 25 0 

Summa nuvärde, energikostnader  409 393 0 0 871 0 

Summa nuvärde, alla kostnader  409 501 0 0 896 0 
Differens nuvärde     -92  409  409  -487  409  
Besparingskostnad                         kr per kW h  0,00 6,64 0,00 0,00 -0,05 0,00 

     EJ LÖNSAMT  LÖNSAMT LÖNSAMT 
EJ 

LÖNSAMT LÖNSAMT 
Energikostnad medelvärde            kr per kWh  1,00      

        

Känslighetsanalys - Lönsamhetsgränser:        

Internränta   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pay-off utan ränta   170,9 0,0 0,0 -1,4 0,0 

Investeringsgräns   16 409 409 -462 409 
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Projektbeteckning>>>>>>>>>>>>>>   Vindsbjälklag      

   Kvantitet  Enhet      

Mängduppgift                             1 m2 At      
Kalkylränta   7,0% nominell      

Kalkylperiod                                          50 år      

Underhållskostnad prisutveckling per år  4,0% nominell      
Energislag   El kWh      

Energipris rörligt              1,00 kr per kWh      

Energiprisutveckling per år  4,0% nominell      

<<<Om fler energislag: tryck +         

         

  Bef. hus  Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 
Investeringskostnad                                kr   0 0 13 0 13 25 0 

Underhållskostnad                                  kr per år  0 0 0 0 0 0 0 

<<<Om fler uh-kostnader: tryck +         

         

Energianvändning                            kWh/ mä ngdenhet, år  13,0 0 11,9 0 14,5 16,2 0,0 

Energikostnad                                  kr p er år  13 0 12 0 14 16 0 
<<<Om fler energislag: tryck +         
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Summa nuvärde, investering och underhåll  0 0 13 0 13 25 0 

Summa nuvärde, energikostnader  335 0 307 0 372 417 0 

Summa nuvärde, alla kostnader  335 0 320 0 385 443 0 
Differens nuvärde     335  16  335  -50  -107  335  
Besparingskostnad                         kr per kW h    0 0,44 0,00 -0,35 -0,31 0,00 

     LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT 
EJ 

LÖNSAMT 
EJ 

LÖNSAMT LÖNSAMT 
Energikostnad medelvärde            kr per kWh  1,00       

         

Känslighetsanalys - Lönsamhetsgränser:         

Internränta   0,00% 12,60% 1408163,40% 0,00% 0,00% 1408163,40% 
Pay-off utan ränta   0,0 11,4 0,0 -8,9 -8,0 0,0 

Investeringsgräns   335 29 335 -37 -82 335 
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Projektbeteckning>>>>>>>>>>>>>>>>>>   Fönster 12x13     

   Kvantitet  Enhet     

Mängduppgift                             1 m2 At     
Kalkylränta   7,0% nominell     

Kalkylperiod                                          50 år     

Underhållskostnad prisutveckling per år  4,0% nominell     
Energislag   El kWh     

Energipris rörligt              1,00 kr per kWh     

Energiprisutveckling per år  4,0% nominell     

<<<Om fler energislag: tryck +        

        

  Bef. hus  Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 
Investeringskostnad                                kr   0 1 902 0 0 0 0 

Underhållskostnad                                  kr per år  0 0 0 0 0 0 

<<<Om fler uh-kostnader: tryck +        

        

Energianvändning                            kWh/ mä ngdenhet, år  206,7 127,2 0 0 0 0 

Energikostnad                                  kr p er år  207 127 0 0 0 0 
<<<Om fler energislag: tryck +        
  
 
        



Energieffektivisering av ett flerbostadshus   

116 

Summa nuvärde, investering och underhåll  0 1 902 0 0 0 0 

Summa nuvärde, energikostnader  5 318 3 273 0 0 0 0 

Summa nuvärde, alla kostnader  5 318 5 175 0 0 0 0 
Differens nuvärde     144  5 318  5 318  5 318  5 318  
Besparingskostnad                         kr per kW h    0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 
     LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT LÖNSAMT 
Energikostnad medelvärde            kr per kWh  1,00      

        

Känslighetsanalys - Lönsamhetsgränser:        
Internränta   7,40%     

Pay-off utan ränta   23,9 0,0 0,0 0 0 

Investeringsgräns   2 045,5 5 318 5 318 5 318 5 318 
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Bilaga 7. Genomskärning av konstruktionsdelarna för den 
optimerade konstruktionslösningen 

 

 

Figur 49 Genomskärning av den optimerade grundkonstruktionen 

 

Figur 50 Genomskärning av den optimerade ytterväggskonstruktionen med 
betongstomme. 
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Figur 51 Genomskärning av den optimerade ytterväggskonstruktionen med 
träregelstomme och tegelfasad. 

 

Figur 52 Genomskärning av den optimerade ytterväggskonstruktionen med 
träregelstomme och mineritskiva. 
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Figur 53 Genomskärning av den optimerade vindsbjälklagskonstruktionen. 
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Bilaga 8. Bilder från Revit Architecture 

 

 

Figur 54 3D-vy 

 

 

Figur 55 Framsida fasad 
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Figur 56 Baksida fasad 

 

 

Figur 57 Kortsida fasad 
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                 Figur 58 Plan 1 

 

                   Figur 59 Plan 2 

 


