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Sammanfattning 

Byggbranschen står idag för 40 % av landets totala energianvändning varav 85 % av 

energin förbrukas i bruksskedet. Med hänsyn till den omfattande energianvändningen 

inom byggsektorn har branschen ett stort ansvar för att minska landets totala 

energiförbrukning. Teknik för att bygga energisnåla byggnader är långt framme, men 

används inte i så stor utsträckning som man borde. En anledning till detta kan vara att 

man bygger med en kortsiktig syn på investeringar och att den som bygger och förvaltar 

inte är samma part. Verktyg för att ta riktiga beslut ur ett långsiktigt ekonomiskt och 

miljömässigt perspektiv finns i form av livscykelkostnadskalkyler (LCC). Byggnader har 

lång livslängd och det är viktigt att man i ett tidigt skede vid projektering använder sig av 

de hjälpmedel som finns att tillgå.  

 

Koldioxid är en stor bidragande orsak till den ökade växthuseffekten, för att 

byggbranschen i framtiden skall kunna minska de bidrag den genererar till atmosfären så 

är det viktigt att man tar fram metoder för hur man på ett riktigt sätt mäter 

koldioxidutsläpp från byggnader i bruksskedet.  

 

Byggherren har en nyckelroll för vår samhällsutveckling varför det är viktigt att han/hon 

har kompetens för att fatta riktiga beslut ur ett hållbarhetsperspektiv. Idag kan i princip 

vem som helst vara byggherre oavsett kompetens. 

 

Ett steg mot ett klimatsmartare byggande vore att ställa krav i Boverkets byggregler på att 

man vid projektering skall utföra en LCC kalkyl. Ett större individuellt ansvar för de 

faktiska koldioxidutsläpp som man bidrar med genom de beslut man tar vid en 

byggnation skulle kunna regleras i BBR genom att man utformade metoder för att mäta 

de faktiska koldioxidutsläpp en byggnad ger. Ett system med avgifter på de utsläpp man 

bidrar med skulle säkert medföra att man tänker till ordentligt innan man fattar beslut om 

hur en byggnad skall utformas. Ett krav på certifiering av landets byggherrar är rimligt 

med tanke på den betydelse han/hon har för samhällsutvecklingen. 



 iii  

Abstract 

The building sector is the largest consumer of energy today and it stands for 40 % of the 

entire country usage of energy 85 % of this energy is used in buildings therefore the 

sector has a responsibility to decrease the nations total energy usage. 

The technology to build constructions which are climate smart is available today, but the 

technology isn’t used as commonly as it ought to be. A reason for this might be that 

buildings are build with a short time horizon in consideration of investments and the fact 

that builders and the manager is not the same person. To make right decisions from a 

long-term economically and environmental perspective there is a well-known method 

called LCC (Life Cycle Cost). Buildings have a long life span and for that reason it’s 

important that you early in planning buildings consider using known available methods. 

 

Carbon dioxide is a main reason for the increasing greenhouse effect, to decrease the 

contribution of carbon dioxide it’s important for the building sector in the near future to 

find a proper way to measure carbon dioxide discharges from buildings in use.  

 

The property developer has a key role for the development of the society therefore its 

important that he/she has competence to make right decision in a sustainability 

perspective. Today in principle anyone can be a property developer irrespective of 

competence. 

 

One step against climate smart buildings is to demand a life cycle cost analysis in 

Boverkets building regulations in the planning stage. Increased individual responsibility 

for the actual carbon dioxide discharges made could be regulated in BBR if design 

methods for measure the actual carbon dioxide discharges which a building generates 

were stated. A fee system based on individual discharges would certainly result in 

carefully thinking before making decision in design of buildings. A demand on the 

nation’s property developers to be certified is reasonable considering the importance 

he/she has in the society’s development. 
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1. Inledning 

Med den debatt som idag förs i media och regeringar världen över rörande den 

klimatförändring som enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

nu är ett faktum, så kan man undra om det görs tillräckligt för att minska på 

växthusgaserna som anses medverka till detta. 

 

Det är också en fråga om solidaritet gentemot de människor som bor i regioner som 

kommer att bli drabbade mest, det borde därför vara en självklarhet att man vid 

uppförande av byggnadsverk som ska vara i drift under en längre period kanske upp till 

100 år med största allvar beaktar de miljöbelastningar som genereras och som på sikt 

drabbar människor som redan har det svårt. 

 

Byggbranschen står idag för cirka 40 % av landets energiförbrukning varav 85 % 

förbrukas under byggnadens driftsskede. Med tillgänglig teknik och med relativt enkla 

medel så finns det stora möjligheter att sänka den energiförbrukning som byggbranschen 

står för idag. I Sverige finns det en del goda exempel på detta, man har på flera platser i 

landet byggt så kallade passivhus som inte är så mycket annorlunda jämfört med ett 

traditionellt hus. Med mer isolering och lite bättre fönster kan man få ett hus som 

förbrukar betydligt mindre energi än ett hus som är byggt efter de normer som idag finns 

enligt Boverkets byggregler, BBR1. 

 

Ett viktigt styrmedel i byggbranschen är BBR och man behandlar i kapitel 9 energifrågor, 

här har man ställt upp de krav som en byggnad måste uppfylla vad gäller 

energiförbrukningen. Att beakta är att kraven endast är minimikrav och är i sig inte 

vägledande för ett klimatsmart samhälle. Beroende på vad man vill uppnå med byggandet 

i samhället så kan man fråga sig om kraven är riktigt ställda i relation till de miljömål 

man har i landet. De flesta byggnader som uppförs idag utförs efter den standard som 

finns i BBR vilket leder till att man inte optimerar byggnaderna så som man skulle kunna 

göra om man använde tillgänglig teknik och på så sätt bättre bidra till en hållbar 

                                                 
1 Boverket 2006 (a)  
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utveckling. Det ställs därför stora krav på lagstiftningens utformning och att man mäter 

rätt saker för att bidra till att minimera de koldioxidutsläpp som härrör från byggsektorn. 

En alternativ målsättning med BBR skulle kunna vara att försöka uppnå ett ”klimatsmart 

byggande” där man ställer krav på de utsläpp som bidrar till den globala 

klimatförändringen.  

 

Ordet klimatsmart är idag ett ord som används frekvent i media under den rådande 

klimatdebatten. Men vad innebär då ett klimatsmart byggande? De värderingar 

författarna till detta examensarbete i första hand förknippar med uttrycket är att varje 

nybyggt objekt skall anpassas för att minimera koldioxidutsläppen från 

uppvärmningssystemen i byggnaden. 
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1.1Syfte 

Examensarbetet syftar till att undersöka hur byggbranschen förhåller sig till Boverkets 

byggregler och hur man optimerar byggandet för ett framtida hållbart samhälle samt att 

undersöka om man med BBR kan uppnå ett klimatsmart byggande. 

1.2 Mål 

Att komma med förslag till förbättringar i Boverkets byggregler som kan bidra till ett mer 

klimatsmart byggande. 

1.3 Avgränsningar 

Förutsättningen för arbetet är i första hand baserat på att en global uppvärmning sker till 

följd av ökade koldioxid halter i atmosfären. 

 

1.4 Metod 

Examensarbetet har genomförts utifrån en bred litteraturstudie samt intervjuer av ledande 

företag inom byggbranschen. Den typ av litteratur som använts är framförallt Internet-

baserat material i form av rapporter, utredningar samt andra examensarbeten, även 

litteratur i bokform har använts. Intervjuerna gav en bra inblick i byggbranschens syn på 

energifrågor och ligger även till stor grund för utformningen av detta examensarbete samt 

de slutsatser och resonemang som förs. Beräkningar på koldioxidutsläpp från olika 

energikällor gjordes för att påvisa skillnader i miljöpåverkan samt LCC-beräkningar 

genomfördes i syfte att visa att man med energisnålare byggande på sikt kan vinna 

ekonomiska fördelar. 
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2. Bakgrund  

2.1 Boverket 

Boverket är en nationell myndighet som behandlar frågor inom samhällsplanering, 

byggande, förvaltning och boende. Boverket är ett statligt verk och huvudmyndighet för 

statens bostadspolitik. De spelar därför en betydelsefull roll i arbetet för att uppnå 

regeringens bostadspolitiska mål: 

  

”Alla ska ges förutsättningar för att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en 

stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och 

bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt 

främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning 

skall en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet vara grund för verksamheten.”2 

 

Boverket har bland annat skrivit föreskrifterna Boverkets byggregler (BBR)3 och 

Boverkets konstruktionsregler (BKR)4, dessa gäller när en byggnad uppförs, för 

tillbyggda delar när en byggnad byggs till, för mark och rivningsarbeten samt för tomter 

som tas i anspråk för bebyggelse. De byggnadsverk som uppförs ska uppfylla 

bygglagstiftningens tekniska egenskapskrav och det är byggherrens ansvar att detta sker. 

 

Det nionde kapitlet i BBR handlar om energihushållning. Här finns de minimikrav som 

skall uppfyllas enligt lag vad gäller energiförbrukning per kvadratmeter golvarea och år 

samt u-värden hos fönster, väggar, golv och tak. 

                                                 
2 www.boverket.se (a) 
3 www.boverket.se (b) 
4 www.boverket.se (b) 
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2.2 BBR nu och då 

Boverkets byggregler utgör lagen för den svenska byggsektorn och är ett viktigt 

styrmedel för att uppnå ett klimatsmart byggande. Enligt de intervjuer som genomförts 

har det slagits fast att de flesta byggnader som idag uppförs byggs enligt de energinormer 

som föreskrivs i BBR. Det ställs därför stora krav på lagstiftningens utformning och att 

man mäter rätt saker för att bidra till en minskning av byggsektorrelaterade 

koldioxidutsläpp. 

Byggnadsregler har funnits i många årtionden, dock under olika namn och med 

varierande innehåll. Innan 1967 fanns Byggnadsstyrelsens anvisningar till 

byggnadsstadgan (BABS), dessa ersattes samma år med Svensk byggnorm (SBN).  

SBN var gällande lag för den svenska byggmarknaden fram till och med 1989, då den 

ersattes med Boverkets nybyggnadsregler som var baserade på plan- och bygglagen. 

Normerna hade då successivt förändrats från att vara detaljkrav mot funktionskrav, detta 

ledde till att Boverket tog fram Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets 

konstruktionsregler (BKR) 1994.5 

 

Den första upplagan av Boverkets byggregler trädde i kraft den första januari 1994, i juli 

2006 gav Boverket ut en ny upplaga av BBR. I den tidigare upplagan av BBR som gällde 

fram till och med juli 2006 har man i princip enbart ställt krav på U-värdet hos varje 

enskild byggnadsdel. Fönstren skulle ha ett visst U-värde, isoleringen en viss tjocklek 

med mera. Utifrån varje enskild byggnadsdel räknades det fram en genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient, Um för byggnaden. Detta värde skulle vara lika med eller 

lägre än kravnivån som räknades för varje byggnad. 

 

I BBR 06 har införts en mer noggrann genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um, 

för att tydligt kunna ställa krav på byggnadens värmeisolering. Um innehåller summan av 

olika byggnadsdelars och köldbryggors U-värden vägda mot respektive area. Det nya i 

Boverkets byggregler 2006 är att värmeförlusterna från linjära och punktformiga 

                                                 
5 Nationalencyklopedin (a) 
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köldbryggor skall ingå i Um. Man ska ej heller korrigera för avdrag för solinstrålning, 

innetemperatur eller för markens värmelagring, vilket leder till en högre genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient än tidigare.6 

 

I den senaste upplagan av Boverkets byggregler har man ställt krav på en maximal årlig 

energiförbrukning per kvadratmeter golvarea. Sverige delas in i två klimatzoner, där man 

i södra delen får bygga ett hus som maximalt förbrukar 110 kWh per kvadratmeter 

uppvärmd boyta, och i norra delen av landet 130 kWh per kvm uppvärmd boyta. 

Indelning klimatzoner se nedan:  

 
Klimatzon norr: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, 
Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län. 
Klimatzon söder: Övriga län än klimatzon norr7 
 
 

I den tempererade arean ingår alla utrymmen som är värmda till minst 10°, dvs trapphus, 

källare mm, dock ej garage. Kraven räknas exklusive hushållsel men inklusive 

varmvatten. Viktigt att poängtera är att kraven inte tar hänsyn till den primärenergi som  

används, utan endast till den köpta energin.8 

                                                 
6 www.boverket.se (c) 
7Boverket 2006 (a) 
8 Sundolitt 2006 
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Tabell  1: Kravnivåer i nya upplagan av Boverkets byggregler (2007-04-16) 

Källa: Boverket 2006 (a) 

Byggnadskategori 

Specifik 

energianvändning 

kWh/m 2, år Söder/Norr Um (W/m2K) 

Bostäder 110 / 130 0,5 

En - tvåbostadshus med 

direktverkande elvärme 75 / 95 0,5 

Lokaler 100 / 120 0,7 

Tillägg för höga 

ventilationsflöden 

q=genomsnittligt 

ventilationsflöde (l/s,m 2) 70(q-0,35)/90(q-0,35)  - 

 

I de nya byggreglerna har kravet på verifiering tydliggjorts genom att säga att det faktiska 

energibehovet bör mätas i efterhand. Det finns med andra ord inget krav i BBR 06 på att 

detta skall ske. 

 

Kraven för småhus som värms med direktverkande el har skärpts för att på så sätt minska 

användningen av denna energikälla. 
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2.3 Aktörernas olika roller och synsätt i byggbrans chen 

Inom byggbranschen finns många olika aktörer med olika synsätt och målsättningar. Förr 

i tiden hade byggmästaren alla roller och fattade alla nödvändiga beslut själv, idag är 

projekten mycket mer komplicerade och har helt andra krav då det gäller lönsamhet, 

miljö o.s.v. detta medför att varje projekt kräver specialister inom varje område, detta kan 

också leda till kommunikationsproblem mellan olika grupper i ett byggprojekt där man 

kanske inte alltid ser till helheten utan prioriterar lösningar som gagnar egna intressen.   

Byggherren har en central roll vid all byggnation då det är han som enligt lagstiftningen 

har det yttersta ansvaret för att arbetena utförs enligt lag. Enligt lagen är det den som för 

egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten som skall se 

till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i lagen och enligt föreskrifter och beslut som 

meddelas med stöd av lagen.9   

Inom samhällsbyggnadssektorn har byggherren en nyckelroll för att skapa förutsättningar 

för en hållbar utveckling då det är byggherren som utvecklar ett byggprojekt från ide till 

genomförande och ansvarar för att kraven från kunder, ägare och samhället tillgodoses.10  

En avgörande faktor för utvecklingen inom byggande och förvaltning av byggnadsverk är 

att kompetensen hos byggherren/beställaren höjs för att kunna formulera och precisera 

rätt ställda krav. 

Beställarkompetensen hos byggherren har genom strukturomvandling och 

branschglidning minskat medan de stora byggföretagen har stärkt sitt inflytande över vad 

som skall byggas och hur byggnaderna utformas. Anledningen till detta kan vara att det 

numera i stor utsträckning vid nyproduktion av flerbostadshus byggs lägenheter med 

bostadsrätt. Byggföretaget blir i detta fall i praktiken både byggherre, projektör och 

byggare för att senare överlåta byggnaden till en bostadsrättsförening som blir den 

formellt ansvarige byggherren, ofta med genomsnittliga kunskaper i byggteknik, juridik 

                                                 
9  www.boverket.se  (d) 
10 Byggherreforum 2005 
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och fastighetsförvaltning. Den blivande förvaltaren har i dessa fall inga möjligheter att 

ställa några som helst krav på fastighetens utformning och tekniska funktioner.11 

Bostadsrätter stod 1995 för ca 20 procent av de påbörjade lägenheterna och år 2001 var 

siffran 69 procent. Styrkeförhållandena har genom denna utveckling förskjutits från 

byggherrar till byggentreprenörer vilket har lett till att ett fåtal rikstäckande byggbolag 

numer på eget initiativ planerar och producerar byggnadsverk som sedan överlåts till 

förvaltning av någon annan. Tidigare präglades byggbranschen av en större mängd 

kunniga beställare som i egen regi byggde för en egen långsiktig förvaltning.12 

Förutsättningarna i byggsektorn har genomgått stora förändringar de senaste 20-30 åren, 

storskaligt byggande såsom miljonprogrammet skapade starka entreprenadföretag. 90-

talets fastighetskris och den djupa lågkonjunktur som då förhärskade medförde att 

bostadsbyggandet nästan upphörde vilket ledde till färre och större byggföretag på 

marknaden. Allmännyttiga övergick från att bygga till att förvalta bostäder till följd av 

det system med produktionskostnadsbelåning som infördes 1979. 

Det är framförallt byggherrens kunskap och förmåga att agera som avgör huruvida en 

byggnad blir lönsam i ett långsiktigt perspektiv. Som byggherre väljer man lokalisering, 

utformning och tekniska egenskaper för byggnadsobjektet.  

En stärkt byggherrekompetens är avgörande för byggsektorns förnyelse, och är 

nödvändig om en anpassning till samhällets krav på effektivitet, miljöhänsyn och andra 

kvaliteter skall kunna genomföras. Hans val är avgörande för kostnaderna för investering, 

drift och underhåll, men också för intäkter, samhällsnytta och värdet på 

fastighetsmarknaden. I byggherrens val av klimatskal är det viktigt att inte enbart 

fokusera på investeringskostnaden och att uppnå en snabb vinst, i det långa loppet lönar 

det sig att tänka på den framtida driftkostnaden. Byggherren har därmed en avgörande 

betydelse för omställningen till en hållbar samhällsutveckling.13 

                                                 
11 Finansdepartementet 2002 
12 Finansdepartementet 2002 
13 Byggherreforum 2005 
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Ett villkor för lönsamhet är att byggherren tillsammans med förvaltningen lyckas 

integrera nödvändiga miljöåtgärder med andra investeringar.14 

 

Byggherrerollen har förändrats vilket gör att behovet av ny och ökad kompetens är stort. I 

en rapport vid namn ”Skärpning gubbar”15, står det skrivet ” För att leda byggsektorns 

utveckling till bättre kvalitet och ökat ansvarstagande är det angeläget att stärka 

byggherrerollen och utveckla byggherrekompetensen”. Detta uttalande är senare bekräftat 

av regeringens byggsamordnare i ett förnyelseprogram.16 

 

  

                                                 
14 Byggherreforum 2005 
15 Finansdepartementet 2002 
16 Byggherreforum 2005 
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2.4 Tekniken ligger långt framme för att bygga ener gisnåla 

byggnader 

För att kunna uppnå målen om en ”hållbar framtid” måste man börja använda den 

byggteknik som redan idag finns tillgänglig. 

   

Kunskapen finns men man styrs ofta av byggherrar som ser att den investering man gör 

skall ge avkastning så snart som möjligt. Kortsiktigt tänkande ger inte energisnåla 

lösningar. Större noggrannhet vid utformningen krävs för att minimera luftläckage och 

köldbryggor. Genom att alla byggdetaljer utformas med omsorg så kan man komma 

ganska långt, upprätta systematiska kontroller under byggtiden för att eliminera brister 

och fel som kan uppstå på grund av slarv eller okunskap. Genom att installera individuell 

mätning i flerbostadshus så höjer man medvetandet hos kunder och detta leder oftast till 

att man sparar energi. Undersökningar visar att man på detta sätt kan uppnå besparingar 

på 20 %17. 

 

 Använd verktyg såsom LCC vid projekteringen för att motivera att bygga klimatskal 

som släpper igenom så lite värme som möjligt för att på sikt när energipriserna stiger få 

tillbaka den extra investeringen man gjorde på en energisnålare lösning. Det finns i landet 

många goda exempel på att tekniken fungerar. 

 

Idag finns teknik för att bygga långt under Boverkets energikrav på 110 kWh/m2, år i 

södra delarna av landet samt 130 kWh/m2, år i norr. Ett koncept som funnits i södra 

Europa och nu är på framfart i Sverige är den så kallade passivhustekniken. Syftet med 

ett passivhus är att det inte skall behövas någon tillförd energi överhuvudtaget, utan att 

bostäderna värms upp passivt genom att ta tillvara på värme som alstras från människor, 

djur, apparater och solinstrålning.  

 

                                                 
17 Boverket 2006 (b) 
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Att ta tillvara på passivt tillförd energi istället för att aktivt distribuera energi via till 

exempel radiatorer är ett koncept som man bland annat använt i Tyskland där tusentals 

passivhus byggts de senaste åren18. I Sverige finns ett antal exempel på lyckade projekt, 

det mest kända exemplet är de så kallade Lindåshusen söder om Göteborg där man 

uppmätt en genomsnittlig energiförbrukning på 68 kWh/m2, år19. I dessa radhus finns 

endast en liten extra värmekälla med en installerad effekt mindre än 10 W/m2, vilket är 

dagens definition på passivhustekniken i landet.20  

I Karlstad stod det våren 2007 klart ett flerbostadshus vid namn Seglet. Huset är i 12 

våningar med 44 lägenheter och är det första flerbostadshuset i större skala som byggs för 

att förbruka extremt lite energi. Den låga energiförbrukningen förväntas uppnås genom 

tjockare isolering i ytterväggar, minimera köldbryggor, tätt byggande, välisolerade 

fönster och en energieffektiv ventilation. Den enda uppvärmningskälla huset installerats 

med är ett enkelt golvvärmesystem där man tar tillvara på vatten från den ca 35-gradiga 

fjärrvärmereturen från bolagets övriga hus på Orrholmen. På det sättet utnyttjas den 

restvärme som annars skulle ha gått tillbaka till fjärrvärmeleverantören. Det teoretiskt 

uppsatta målet för energiförbrukningen ligger på 20 kWh/m2 år21, i praktiken räknar med 

att slutligen hamna på en energiförbrukning på 50 kWh/m2 år.22 

                                                 
18 www.passivhus.nu  
19 Jensfelt Annika, 2005  
20 www.passivhus.nu 
21 www.karlstad.se  
22 www.compare.se  
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2.5  Marginalel 

Vad som menas med marginalel finns det många olika uppfattningar om. 

“Den sist utnyttjade elproduktionsanläggningen i varje ögonblick” 23. 

“Den elproduktion som tillkommer vid en ökning av elanvändningen, eller vid 

avveckling av elproduktion”24. 

Vid nyproduktion av byggnader så ökas det totala energibehovet i landet och eftersom 

våra egna resurser redan är uttömda så innebär det att man måste importera el för att 

täcka det ökade behovet. Man kan anta att den el som tillkommer på grund av 

nyproduktion är så kallad marginalel vilket får konsekvenser om man vill göra en 

miljöbedömning. Man kan då ställa frågan var kommer denna el att produceras? Om man 

väljer att göra antagandet att elen importeras så kommer det med största sannolikhet att 

innebära el från kolkondenskraftverk. Detta skulle i så fall få konsekvenser i form av 

ökade koldioxidutsläpp. Det är stor sannolikhet att så blir fallet i den närmaste framtiden 

varför det är en av anledningarna till att utforma nya byggnader så bidraget från dessa i 

form av utsläpp blir så ringa som möjligt. 

                                                 
23 www.elforsk.se  
24  www.elforsk.se 
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2.6 Användning och prisutveckling   

Energianvändningen spås globalt öka kraftigt, den ökade efterfrågan kan i första hand 

tillskrivas u-länderna som nu försöker närma sig i-ländernas levnadsstandard.  

 

Figur 1 Scenario över världens totala energi behov 

Källa: International Energy Agency 

 

Handeln med utsläppsrätter kommer sannolikt att medföra en ökning av elpriser i 

framtiden. Detta på grund av att i den nya avtalsperioden 2008 – 2012 så kommer antalet 

utsläppsrätter att minska vilket kommer att få konsekvenser på prisbildningen på el.25 På 

det sätt elhandeln fungerar idag så kommer utsläppshanden att påverka priset på el till 

följd av att det som oftast styr priset på el är kolkondensel och den kommer med stor 

sannolikhet att bli dyrare till följd av en minskad tillgång på utsläppsrätter26.  

Då målet med svensk energipolitik är att öka andelen förnyelsebara energikällor kan man 

anta att skatter och pålagor på icke förnyelsebara energikällor kommer att öka. Den 

elcertifikatsavgift som infördes 2003 är ett sätt att försöka öka andelen av förnyelsebar 

energi, avgiften läggs på elpriset man som kund betalar och är relaterat till antal kWh 

man förbrukar.27 

                                                 
25 Fröberg Jonas, (2007-03-13)  
26 Econ 2004 
27 www.energimyndigheten.se  
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Figur 2: Löpande kommersiella energipriser för elvärme, fjärrvärme och Eo 1 (villaolja), öre per kWh, 
löpande priser inklusive skatt. 

Källa: www.ekonomifakta.se (a) 
 
Utvecklingen visar en kraftig ökning för samtliga energislag och är i procentuella siffror 

för perioden 1986 – 2004 en ökning med ca 300 % vilket på årsbasis ger en prisökning 

med 16 %. En avmattning på elpriser kan skönjas i diagrammet men osäkerheten inför 

framtiden är stor och elpriserna kommer med största sannolikhet fortsätta att öka.  

För att motverka det ökade behovet av energi är det viktigt att man använder de resurser 

som finns tillgängliga på ett så effektivt sätt som möjligt och påskyndar en omställning av 

energisystemen. 
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2.7 Sveriges energipolitik  

”Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och 

annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa 

villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk 

energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta 

omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle”28. 

 

Så lyder de energipolitiska riktlinjer som socialdemokrater, vänsterpartiet samt 

centerpartiet fastslog 1997. För att leva upp till dessa riktlinjer har man tagit fram ett 

antal mål och energiåtgärder som på både kort och lång sikt ämnar att påverka miljön på 

ett positivt sätt. År 2003 infördes elcertifikatsystemet med avsikt att öka användningen av 

el från förnybara energikällor med 10 TWh från 2002 års nivå till år 2010. Man förlängde 

elcertifikatsystemet i juni 2006 till år 2030, samt att kraven höjdes ytterligare. I Sverige 

finns sedan 2005 ett program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE). 

Syftet med programmet är att stimulera företagen att arbeta med frågor som bidrar till en 

minskad energianvändning inom industrin, de företag som medverkar i programmet som 

sträcker sig över fem år ges en reducerad energiskatt. På initiativ av EU startades 2005 

handeln med utsläppsrätter avseende koldioxid inom EU, syfte är att minska utsläppen av 

växthusgaser. Systemet fungerar på så sätt att EU:s medlemsländer ansöker om ett visst 

antal utsläppsrätter inför varje handelsperiod. De företag i Sverige som har rätt att släppa 

ut koldioxid ansöker i sin tur om att tilldelas ett visst antal utsläppsrätter gratis. Om ett 

företag behöver fler utsläppsrätter än de som företaget tilldelats måste dessa köpas till 

marknadspris på den europeiska koldioxidmarknaden. Om ett företag däremot minskat 

sina utsläpp och därigenom får ett överskott av utsläppsrätter, kan de säljas på samma 

marknad. I Sverige delar länsstyrelserna ut tillståndet för själva koldioxidutsläppet medan  

naturvårdsverket står för utdelningen av utsläppsrätterna. Idag ingår cirka 700 svenska 

anläggningar i handelssystemet. 

  

                                                 
28 Energiläget 2006 
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Den första januari 2006 infördes ett särskilt konverteringsstöd till konsumenter som byter 

sin el eller oljepanna mot fjärrvärme, biobränsleeldade uppvärmningssystem, värmepump 

eller solvärme. Syftet med det ekonomiska stödet är att man vill minska användningen av 

el och olja för uppvärmning av bostäder och lokaler. De större bensinstationerna är sedan 

ett år tillbaka skyldiga att erbjuda kunderna förnybara drivmedel, syftet med lagen är att 

stimulera till en ökad försäljning av etanol. 

 

Riksdagen beslutade i juni 2006 att energianvändningen i bostäder och lokaler bör 

minska med 20 % fram till och med år 2020 och till 2050 ska energianvändningen ha 

halverats. Till år 2020 vill man även att beroendet av fossila bränslen för 

energianvändning inom bebyggelsesektorn ska vara borta. 

 

Sverige har arbetat effektivt med energifrågor sedan oljekrisen 1973. Det första statliga 

energiforskningsprogrammet i landet kom 1975, och Sverige har därmed haft statliga 

insatser för forskning och utveckling på energiområdet i över 30 år. 

 

År 2005 beslutade riksdagen att förlänga och förnya energiforskningsprogrammet fram 

till 2011, med inriktning mot forskning och utveckling av teknik och processer som skall 

leda till ett mer energieffektivt samhälle. Programmet ges ungefär 800 miljoner sek per år 

enligt 2006 års stadsbudget. 29  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Energiläget 2006 
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2.8 Sveriges energianvändning 

Sveriges totala energianvändning uppgick till 630 TWh år 2005. Räknas förluster för 

omvandling och distribution av energi samt energi för utrikes sjöfart bort uppgick den 

slutliga energianvändningen i landet till 402 TWh.30 

 

Sveriges energianvändning har förändrats de senaste åren. I början av 1970-talet bestod 

Sveriges energianvändning av ca 80 procent olja, men i och med att två så kallade 

oljekriser inträffade 1973 respektive 1979, då arabvärldens oljeembargo höjde priserna på 

fossila bränslen till rekordhöga nivåer, minskade oljeanvändningen dramatiskt i landet. 

Denna förminskning är dock välkommen ur miljösynpunkt då förbränningen av fossila 

ämnen idag står för ca 80 % av världens koldioxidutsläpp. Användningen av fossila 

bränslen bidrar även till luftföroreningar i städerna samt till det sura nedfall som hotar 

ekosystem på land och vatten i norra Europa och i Skandinavien.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sektorn bostäder och service omfattar bostäder, fritidshus, lokaler exklusive 

industrilokaler, areella näringar och övrig service, vilket inkluderar byggsektorn, 

gatu- och vägbelysning, avlopps- och reningsverk, el- och vattenverk. 

Energianvändningen i sektorn uppgick år 2005 till 145 TWh, vilket motsvarar ca 36 % av 
                                                 
30 Energiläget 2006 
31 ÅF Energi och miljöfakta 2005 (a) 

Figur 3 Sveriges totala energianvändning 1970–2005. 
Energiomvandlingssektorns förluster är fördelade på slutanvändarna 

Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning (2007-02-08) 
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Sveriges totala slutliga energianvändning. Detta är ca 5,8 TWh mindre än 2004. Av de 

145 TWh går ungefär 60 % till uppvärmning av varmvatten till bostäder och lokaler, de 

återstående 40 % förbrukas genom drift av apparater.32 

 

Oljeandelen inom bostadssektorn minskade från 53 till 12,5 % från 1980 till 2004, dock 

ökade elanvändningen från 26 till 46 %. Fjärrvärmeandelen har ökat från 15 till 29 

procent under samma tidsperiod. Totalt ligger energianvändningen på ungefär samma 

nivå idag som 1980, detta trots att den uppvärmda ytan har ökat med 20 %, befolkningen 

ökat med ca 11 % jämfört med 1970. Det beror delvis på energieffektivisering men också 

på energihushållningsåtgärder som exempelvis bättre och mer isolering än vad som 

tidigare använts.33 

 

 

 

                                                 
32 Energiläget 2006 
33ÅF Energi och miljöfakta 2005 (b) 

Figur 4: Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder och service 
1970–2005. 

Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning (2007-02-08) 
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För att kunna försörja människor med energi krävs det att en viss mängd importeras från 

andra länder. Inom EU är det endast Danmark som är nettoexportör av energi, vilket 

innebär att de producerar mer energi än vad landet förbrukar. Under 2004 kom ca en 

tredjedel av EU:s naturgasimport från Ryssland. Totalt sett så importerar EU-länderna 

nästan hälften av den energi som används. 

EU arbetar hårt med att utveckla egna energitillgångar, framförallt inom förnyelsebara 

energikällor. Detta för att minska sitt beroende av importerad energi vilket leder till en 

sårbarhet vid internationella kriser såsom oljekriserna på 70-talet.  

Överlägset mest energi importerar Tyskland i form av 214 708 toe, medan Sverige 

importerar 20 054 toe. En toe motsvarar ungefär energiinnehållet i en ton råolja.34 

                                                 
34 www.europa.eu 
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2.9 Primärenergi & köpt energi 

Med BBR: s energikrav så mäter man en byggnads prestanda utan hänsyn till de faktiska 

koldioxidutsläpp som byggnaden alstrar. Man kan med detta synsätt inte mäta vilka 

effekter på miljön det genererar. Detta kan få oanade konsekvenser när man inte tar 

hänsyn till vilket eller vilka system som kommer att installeras i byggnaden för värme 

och uppvärmning av varmvatten.  

 

Om man gör en jämförelse med de vanligaste idag förekommande system som finns så 

kan man konstatera att de ger helt olika resultat med avseende på koldioxidutsläpp. Ett 

system med direktverkande el ger betydligt mycket mer utsläpp än ett system med olja 

som bränslekälla. För att spara på jordens resurser bör man hitta det alternativ som ger 

minst påverkan på miljön. Med köpt energi menas den energi som en byggnad förbrukar 

innanför klimatskalet med de system som finns installerade där, man får ett mått på 

byggnadens energiprestanda men inte den totala miljöbelastningen som den genererar. 

Om man studerar bilden nedan kan man se de olika förlusterna som uppstår från 

utvinning till förbrukning, systemgränserna omvandling och värmenetto visar köpt energi 

medan hela rektangeln visar primärenergi. 

 

Figur 5: Systemgränser, bilden visar de omvandlingsförluster som uppstår från utvinning till 
förbrukning.  

Källa: ÅF energi & miljö 
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Enligt Nationalencyklopedin definieras primärenergi:  

 

”Primärenergi, energiteknisk term för energi som inte genomgått någon omvandling. 

Råolja, kol, naturgas samt vatten i utbyggda älvar räknas som primärenergi, medan el och 

värme är omvandlad energi.” 

 

Primärenergi inkluderar den energi det går åt för transporter och framtagning av energin. 

Detta innebär att om man förbrukar 1000 kWh köpt energi går det egentligen åt 1600 

kWh energi för ett energisystem med olja/pellets. 
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Figur 6. Exempel på energiflöden  

Källa: Nationalencyklopedin (b) 
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En annan viktig aspekt när det gäller valet av energikälla är vilken verkningsgrad ett 

system har d.v.s. hur mycket energi försvinner som förluster, detta påverkar i allra högsta 

grad vilka miljöeffekter ett system ger. I figur 6 visas några exempel på olika system och 

vilka förluster dessa kan förmodas ge. Genom ny teknik så kanske man i framtiden kan ta 

vara på dessa förluster och man skulle vinna mycket på detta ur miljösynpunkt genom 

minskade utsläpp. Viktigt är också att vid valet av energisystem så bör man noggrant 

undersöka de alternativ som finns och göra jämförelser vad som ger minst miljöpåverkan. 

2.10 LCC 

Livscykelkostnad, LCC, är ett begrepp som funnits ända sedan 50-talet, Amerikanska 

försvarsmakten använde detta begrepp för att se vilka kostnader ett projekt kunde föra 

med sig under sin livstid. För att få anslagen att räcka utan att kvalitén och specificerade 

krav blev lidande så var det viktigt att i förväg kunna se den totala kostnaden under ett 

projekts livstid. LCC fick stor betydelse för den amerikanska försvarsmakten och 

medförde ökad kvalité och lägre totalkostnader. 

 

Huvudsyftet med LCC är att optimera den totala investeringskostnaden utan att ge avkall 

på prestanda gällande säkerhet, underhåll och tillförlitlighet. Kostnaden för uppförandet 

och förvaltningen av en byggnad under hela dess livslängd är den totala kostnaden som 

beräknas vid användning av LCC. Grundinvesteringen är alltså inte det som styr vid 

användandet av LCC utan vilken investering som ger lägst totalkostnad med de 

egenskaper som efterfrågas. Om man tittar på en produkts livslängd kan det löna sig att 

betala ett högre pris vid investeringstillfället. 

 

Den Svenska byggsektorn står idag för cirka 40 % av energianvändningen, 50 % av 

elanvändningen och 40 % av materialflödena. Med den stora miljöpåverkan som 

byggsektorn står för är det viktigt att man med hjälp av LCC utreder hur man på bästa 

sätt optimerar en byggnad m.h.t. miljö och ekonomi. 

LCC beräkningar bygger på att man jämför och värderar olika alternativ för hitta en 

optimal lösning. Man gör detta genom att lägga samman investeringskostnaden med 
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livscykelenergikostnaden, man kan också ha med livscykelkostnader för underhåll och 

miljö. 

Den kalkylmetod som vanligtvis används vid LCC-beräkningar är nuvärdesmetoden 

vilket innebär att man överför de årliga energi- och underhållskostnaderna till en 

nuvärdessumma. En nusummefaktor tas fram med hjälp av de krav man ställer på 

kalkylräntan, antaganden avseende energiprisökningar och kalkylperiod. 

Tabell 2: Nusemmefaktorn för rk-epö och antal år. 

Källa: www.swedisol.se 

Nusummesummefaktor för rk - epö och antal år       
År           %           0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91 
5 5 4,85 4,71 4,58 4,45 4,33 4,21 4,1 3,99 3,89 3,79 
10 10 9,47 8,98 8,53 8,11 7,72 7,36 7,02 6,71 6,42 6,14 
15 15 13,87 12,85 11,94 11,12 10,38 9,71 9,11 8,56 8,06 7,61 
20 20 18,05 16,35 14,88 13,59 12,46 11,47 10,59 9,82 9,13 8,51 
25 25 22,02 19,52 17,41 15,62 14,09 12,78 11,65 10,67 9,82 9,08 
30 30 25,81 22,4 19,6 17,29 15,37 13,76 12,41 11,26 10,27 9,43 
40 40 32,83 27,36 23,11 19,79 17,16 15,05 13,33 11,92 10,76 9,78 
50 50 39,2 31,42 25,73 21,48 18,26 15,76 13,8 12,33 10,96 9,91 

 
     Ur tabellen framgår bland annat: 

- Ju högre kalkylränta desto mindre blir nusummefaktorn. 
- En längre kalkylperiod ger en högre nusummefaktor, vilket ger högre 

livscykelkostnad men ofta en lägre årskostnad. 
 
 
En viktig faktor är den kalkylperiod man väljer för kalkylen, se tabellen nedan: 

Tabell 3: Brukstider (kalkylperioder) som normalt bör användas.  

Källa: Swedisol.se 

 
 

En definition i förkortad form kan skrivas: 

LCCTotal = Investering + LCCEnergi + LCCUnderhåll + LCCMiljö  + …… 

Andra kostnadsposter kan förekomma i speciella sammanhang. 
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För att kunna genomföra en LCC-beräkning är det ett antal faktorer som man måste 

känna till och som inte alltid är lätta att fastställa. Viktiga parametrar är vilket 

avkastningskrav (kalkylräntan) man har och vilket energipris som gäller för dagen, vidare 

måste man göra en bedömning om framtida prisökningar på underhållskostnader och 

energi.  

Utgångspunkten för en analys är att under givna förutsättningar göra en analys och 

beräkna energianvändningen (el, värme). En osäkerhetsfaktor är bedömningen av 

energiprisets rörelser då de kan variera över tiden och det är därför nödvändigt att göra en 

känslighetsanalys för att få en uppfattning hur energiprisets fluktuationer kan påverka 

investeringen, vidare måste man särskilja på de olika energislagen.  

För att kunna hantera inflationen så görs kalkylen i fast penningvärde vilket innebär att 

termer är reala, dvs. att man räknar bort den inflation som råder från de ingående 

ekonomiska data.35  

Ekonomiska data som man behöver är således: 

– Dagens energipris [kr/kWh] 

– Förväntad årlig real energiprisökning under brukstiden [%] 

– Real kalkylränta [%] 

– Brukstid [år] 

Att beräkna nuvärdet av en årligen förbrukad kWh är ett centralt begrepp vid 

livscykelkostnader. Enligt ENEU-konceptet36 kan man med fördel beteckna ”nuvärdet för 

en årligen förbrukad kWh” med p0 på så vis behöver beställaren inte visa de ekonomiska 

villkoren öppet. Värdet på p0 tas fram med hjälp en tabell för nusummefaktorn som beror 

på de reala värden man har på kalkylränta, energipris och kalkylperiod (brukstid) och 

multipliceras med energipriset. 

 

                                                 
35 www.swedisol.se  
36 www.swedisol.se  
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Ett exempel på hur man kan beräkna LCCtot för isolering i en vägg kan ses i avsnitt 3.3, 

här har underhållskostnader LCCunderhåll och LCCMiljö  inte tagits med då dessa inte är 

relevanta, det finns ingen underhållskostnad på isolering och LCCMiljö är svår att beräkna 

då det idag inte finns vedertagna metoder på hur man tar fram denna parameter. 

 

Nedan följer den beräkningsgång som använts: 

 

LCCEnergi = N(rk – epö, n) * energipris * årlig energianvändning = p0 * årlig 

energianvändning. 

p0 = nusummefaktorn * energipris 

LCCtot = I + LCCEnergi  

I(rk – epö, n) : Nusummefaktorn (funktion) korrigerad med hänsyn till 
energiprisökningen. 

rk : Real kalkylränta (%) 

epö : Real energiprisökning (% per år) 

n : Kalkylperiod (år) 

årlig energianvändning : gradtimmar 
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2.11. Växthuseffekten 

Växthuseffekten och dess effekter är idag ett välkänt begrepp och det råder idag bland 

majoriteten av forskare konsensus angående den temperaturhöjning som den ökande 

halten av växthusgaser i atmosfären orsakar. Växthuseffekten är en naturlig del som gör 

att jorden är bebolig, utan den skulle inget liv kunna existera, det är den förstärkta 

växthuseffekten till följd av förbränning av fossila bränslen som ger problem.37 De gaser 

som har störst inverkan på jordens växthuseffekt är vattenånga, koldioxid, metan, 

dikväveoxid och freoner. Vattenånga är den viktigaste växthusgasen och svarar för ca 60 

% av den naturliga växthuseffekten men denna påverkas inte direkt av människan utan 

dess mängd bestäms av klimatsystemet självt. Det är främst bidraget från de mänskliga 

aktiviteterna där koldioxid utgör det största inslaget som bidrar till att öka 

växthuseffekten. De andra gaserna utgör idag en mycket liten del varför de inte påverkar 

så mycket. Men detta kan ändras då de har en större effekt än koldioxid så kan en ökning 

av t.ex. metan få förödande konsekvenser.  Metan finns i mycket stora mängder bundet i 

permafrost som sedan 1900-talet minskat med ca 7 %, på Arktis har sedan 1980-talet en 

generell temperatur ökning skett på 3°C vid ytan av permafrostlagret38. Genom historien 

har mängden koldioxid i atmosfären alltid varierat men inte med den hastighet som nu, 

detta orsakar stora problem för den biologiska mångfalden. Ekosystem hinner inte med 

att anpassa sig och många djurarter kommer att dö ut.  

  

Figur 7: Global utveckling av temperatur samt koldioxidhalt. 

Källa: www.energirådgivningen.se  

                                                 
37SCB 2007 
38 Naturvårdsverket 2007 



 

 29 

2.11.2  IPCC: s klimatscenarier 

Jorden har de senaste 100 åren blivit 0,6 ˚C varmare39, och den globala 

temperaturökningen är endast i sitt startskede. FN: s klimatpanel IPCC publicerade 2000 

en rapport40 om där man tagit fram sex olika modeller för jordens temperaturförändring 

fram till år 2100. Scenarierna är indelade i fyra olika ”scenariefamiljer”, A1, A2, B1 och 

B2, där varje ”familj” utgår från liknande antaganden gällande demografisk, social, 

ekonomisk, teknisk och miljömässig utveckling fram till år 2100. Beroende på vilket av 

dessa sex scenarier som inträffar så räknar man med att jordens medeltemperatur kommer 

att stiga med 1,5 till 6,0 ˚C. Viktigt att poängtera är att man inte pekar ut något av de sex 

scenarierna som mer troligt än något annat.41 

 

Figur 8: IPCC: s sex scenarier gällande temperaturförändring till år 2100. 

Källa: www.SMHI.se 

 

Det lägsta scenariet av de sex bygger på att jordens befolkning kommer att fortsätta öka 

fram till mitten av detta århundrade för att sedan sakta avta. Scenariot utgår från en 

begränsad höjning av halterna av växthusgaser i atmosfären, idag ligger nivån på cirka 

380 ppm (miljondelar) och man utgår här ifrån att halten inte överstiger 600 ppm år 2100. 

                                                 
39 www.lu.se  
40 IPCC 2000 
41 Naturvårdsverket & Energimyndigheten 2004 
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Det förutsätter att de globala utsläppen av koldioxid endast tillåts öka marginellt jämfört 

med dagens nivåer fram till 2040 för att därefter halveras fram till 2100. Om detta sker 

beräknas temperaturhöjningen stanna vid 1,8 ˚C fram till 2100 jämfört med dagens 

medeltemperatur.42 

 

De värsta scenarierna, A2 och A1F1, bygger på att vi inte lyckas minska utsläppen utan 

att de skenar iväg uppåt fram till 2100. Växthusgashalterna i atmosfären beräknas vid 

dessa fall att ligga inom intervallet 1 250 till 1 550 ppm koldioxid år 2100 vilket skulle 

innebära en global temperaturhöjning med 3,4 till 4,0 ˚C. Det finns dock en tydlig risk att 

medeltemperaturen på jorden kan öka med 6,4 ˚C fram till nästa århundrade.43  

 

 

Figur 9: Scenarierna utgår från följande utveckling. 

Källa: Naturvårdsverket & Energimyndigheten 2004 
 

                                                 
42 Johansson Roland, (2007-05-02) 
43 Johansson Roland, (2007-05-02) 
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3. Genomförande 

3.1 Sammanfattning Intervjuer 

Intervjuerna är genomförda på tre större och ledande byggföretag samt två 

förvaltningsföretag i Karlstad. Undersökningen och de slutsatser som dras är baserade på 

de intryck och svar som framkom vid intervjutillfället. De personer som intervjuats har 

ledande befattningar i respektive företag. 

 

Beroende på vilken inriktning man har med sin verksamhet så har man olika mål och 

möjligheter att påverka samhällets energianvändning.  

 

Det finns en tydlig skillnad mellan förvaltare och producerande byggföretag, inom 

förvaltningsföretag är man mycket mer fokuserade på att bygga energisnålt och hitta 

lösningar för att motivera brukarna att hushålla med energi, ett av de företag vi besökte 

hade anställda energijägare vars uppgift var att hitta nya sätt att spara energi man försöker 

också hitta egna lösningar på hur man kan mäta förbrukning av el och vatten där 

kunderna själva kan se sin förbrukning och genom detta får man en högre motivation till 

att själv hushålla med energi, detta är naturligt då man som förvaltare har ett mer 

långsiktigt perspektiv med sin verksamhet. Utbildning och information till personal och 

kunder är också ett viktigt inslag i deras arbete att på alla plan spara energi. 

 

Om man projekterar och bygger i egen regi för att senare sälja ett projekt så är man i 

första hand intresserad av en så låg investeringskostnad som möjligt och man tar inte så 

stor hänsyn till framtida energiförbrukning, man menar att det är viktigt att hålla så låga 

priser som möjligt vid försäljningstillfället. 

 

Rent generellt jobbar man inom företagen med energifrågor på olika sätt t.ex. på ett 

flertal företag har man som ambition att alla som i tjänsten använder någon typ av fordon 

skall genomgå en utbildning i ecodriving för att på så sätt minska på 
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bränsleförbrukningen. Valet av fordon är också en viktig fråga, man försöker fasa ut äldre 

typer av fordon till mer miljövänliga alternativ där valet av bränsle är en huvudfråga. I 

några företag har man utbildning och seminarier inom företaget för att höja kompetensen 

hos medarbetarna inom miljö- och energifrågor. Att hitta sätt att få varje individ att förstå 

vikten av att med enkla medel spara på resurser t.ex. genom att släcka lampan efter att 

man lämnat sitt rum tror man är viktigt för att lyckas i det långa loppet. 

 

Samtliga byggföretag hade någon form av miljöledningsgrupp inom verksamheten, 

generellt är de organiserad på så sätt att det finns en överordnad chef på huvudkontoret i 

landet och sedan sitter det miljöansvariga på varje distrikt. Ett av de förvaltningsföretag 

som ingick i undersökningen hade en flödesorienterad driftsorganisation som bygger på 

att varje person inom företaget har ett eget mindre ansvarsområde och har inom detta eget 

miljöansvar. 

 

Inom företagen finns det olika synsätt vad gäller BBR: s energikrav, förvaltande företag 

som har ett egenintresse i att spara energi tycker att BBR: s krav är alldeles för lågt 

ställda och man kunde visa byggnader byggda på 50-talet som uppfyllde dagens 

kravnivåer och man skulle idag aldrig uppföra byggnader med dessa krav utan har helt 

andra mål, medan två av de producerande företagen ser kraven som svåra att nå upp till. 

 

Ofta är man som producerande byggföretag låsta till förfrågningsunderlaget och man 

anser att man inte kan påverka kunden så mycket då man i detta skede redan har en på 

pappret färdig produkt. Byggherren har en stark roll när det gäller valet av tekniska 

lösningar och det är BBR: s krav som man ofta hamnar på då man är intresserad av att så 

snabbt som möjligt få lönsamhet på objekten. 

Valet av systemlösningar är lite lättare att påverka då det i detta skede inte alltid är 

preciserat. Kunderna får i regel det som de efterfrågar man försöker inte påverka så 

mycket. 
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Inom alla företagen har man mer eller mindre erfarenheter av klimatanpassat byggande 

då man har varit i kontakt med detta genom ett antal projekt. Större byggföretag har inom 

verksamheten spetskompetens i form av teknikavdelningar. 

Generellt sett så sker en svag ökning av miljömedvetandet hos allmänheten och man 

upplever på vissa företag en ökande efterfrågan av miljövänliga lösningar men 

fortfarande är investeringskostnaden i de flesta fall styrande.  

 

Där man installerat enskild mätning av energi ser man en klar minskning på 

förbrukningen, här kan man se en klar trend att om kunderna själva har möjlighet att 

kontinuerligt se sin förbrukning så minskar den drastiskt.  

 

Man kan också se skillnader på de förfrågningsunderlag byggföretagen får in, det börjar 

bli allt vanligare att man väger in andra faktorer än själva investeringskostnaden, 

energiberäkningar och miljövänliga lösningar kan genom viktning fälla avgörandet vem 

som vinner ett anbud.  

 

Klimatfrågan är idag en viktig faktor för investeringsstrategier vid nybyggnationer och 

renoveringar och är för några företag en självklarhet medan andra inte tycker att det 

påverkar så mycket, man menar att det fortfarande är investeringskostnaden som är den 

viktigaste faktorn. Att växthuseffekten har betydelse vid viktiga strategiska beslut är man 

väl medveten om hos några företag, man har exempelvis placerat bostäder strategiskt 

med hänsyn till de höga vattenflöden som kan bli verklighet i framtiden orsakat av en allt 

högre nederbörd till följd av den globala uppvärmningen. Genom den generationsväxling 

som nu sker i byggbranschen kommer det in nya människor med en annan syn och 

medvetenhet i miljöfrågor, det kommer med stor sannolikhet att förändra byggbranschen 

och ställas nya krav på det som byggs.   

 

Vid nybyggnation och renoveringar ges det större möjligheter för företagen att vara med 

och påverka valet av systemlösningar då det ofta inte är lika fastställt vid projekteringen 

som tekniska lösningar. Generellt försöker man hålla en dialog med kunderna och föreslå 
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energieffektiva lösningar, dock är det i slutändan kundens ekonomiska förutsättningar 

som är styrande. 

 

För att skapa en mer hållbar fastighetssektor så anser man överlag att det är viktigt med 

information och utbildning på alla nivåer inom företaget och till kunder istället för att 

skapa nya lagar och regler. Genom att utbilda och informera så kommer man att skapa en 

naturlig efterfrågan på marknaden för hållbara långsiktiga lösningar och man menar att 

det är detta som ger störst effekt. Egenansvar är en viktig faktor för att på lång sikt skapa 

ett hållbart samhälle. 

 

Några företag anser att höjda krav i BBR är en väg att gå då man menar att de flesta 

anpassar sitt byggande efter de krav som finns i BBR. Stat och regering har en viktig 

uppgift att fylla genom att försöka stimulera allmänheten till att använda lösningar som är 

miljövänliga, detta görs idag genom ett antal olika bidragsformer t.ex. genom att 

konvertera till en miljövänligare uppvärmningsform. 

 

Skillnaden mellan köpt energi och primärenergi har man i branschen mycket olika 

kunskaper om. Några har ingen aning om vari skillnaden ligger medan vissa är väl insatta 

i hur det förhåller sig. Ett av de förvaltningsföretag som ingick i undersökningen var väl 

insatt i frågan och var av följande uppfattning: ”Beror på vad man vill uppnå med kraven, 

är man ute efter att spara så mycket som möjligt på miljön så är det ingen tvekan att det 

är primärenergi man skall ta hänsyn till.” 

 

Yttersta ansvaret vid byggnation har byggherren och samtliga intervjuade företag var av 

den uppfattningen att detta är riktigt då man som byggherre styr över ekonomin. Skulle 

det saknas kompetens hos byggherren kan han alltid skaffa det på annat håll menar man. 
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3.2 CO2-utsläpp från olika energikällor 

I Boverkets byggregler mäts den energi som förbrukas inom klimatskalet d.v.s. köpt 

energi, vilket inte visar på den miljöbelastning som egentligen uppstår beroende på vilken 

värmekälla man väljer. Med BBR: s kravnivåer som utgångspunkt och en villa på 100 m2 

har beräkningar av miljöpåverkan (CO2) gjorts för fyra av de vanligaste energislagen som 

bidrar till ett nettotillskott av koldioxid till atmosfären. 

 

I beräkningarna antas en årlig energiförbrukning på 13 000 kWh köpt energi. 

Medelförbrukningen av hushållsel per år för en familj av 4 personer kan beräknas till ca 

3000 – 5000 kWh44. I exemplet har hushållselen uppskattats till 4000 kWh per år. I tabell 

5 visas de omräkningsfaktorer som använts för att räkna om köpt energi till primär 

energi. Omräkningsfaktorerna har hämtats från en tidigare föreläsning i kursen 

miljöanpassat byggande och bygger på att olika energikällor ger olika 

omvandlingsförluster.45 

 

Behovet av tillförd energi i tabellen är den energi som behövs för värme och 

uppvärmning av tappvarmvatten och det är i första hand denna post man kan påverka 

genom valet av energikälla, hushållselen är svårare att påverka som enskild brukare och i 

exemplet har man antagit marginalel som källa varför denna del inte ändras under 

beräkningarna. I exemplet visas alla de ingående komponenter som ger effekter på 

miljön, det är viktigt att få den totala bilden av de utsläpp en byggnad genererar. Vid alla 

nybyggnationer så ökas landets totala energi- och elförbrukning varför man i exemplet 

valt att räkna med marginalel. 

 

                                                 
44 Skatteverket 
45 Wikström Fredrik 
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För att omvandla köpt energi till primär energi så används de omräkningsfaktorer för 

respektive energislag som tagits fram genom att multiplicera denna med köpt 

energibehov, på så sätt kan man sedan beräkna de faktiska CO2-utsläppen som genereras 

från de olika energislagen. De CO2-utsläpp som varje energislag ger kan ses i tabell 4 

nedan. Siffrorna har omvandlats för att visa utsläpp per kWh för att kunna beräkna ett 

årligt utsläpp. 

 

Tabell 4: Utsläpp till luft vid de olika uppvärmnin gsformerna beräknat med ett nettovärmebehov på 
25 000 kWh. 

Källa: Energimyndigheten 1998 

Uppvärmningsform Alternativ 
CO2 
(ton) 

Fjärrvärme 1. 90% trädbränsle / 10% olja 1 
  2. 50% avfall / 40% trädbränsle / 10% olja 2 
  3. 90% trädbränsle / 10% olja m. rökgaskoncentration 0,5 
Blockcentral (befintlig) 4. 100% tjockolja 9 
  5. 100% lättolja 9 
Enskild oljepanna 6. Ny, lättolja 8 
  7. Genomsnittlig befintlig, lättolja 10 
Enskild gaspanna 8. Ny 5 
  9. Genomsnittlig befintlig 6 
Enskild vedpanna 10. Miljögodkänd med accumulator 0 
  11. Ej miljögodkänd utan accumulator 0 
  12. Ej miljögodkänd med accumulator 0 
Enskild pelletspanna 13. Ny 0 
Elproduktion 14. Förbränning i befintlig elproduktionsmix 0,4 
  15. Import 18 
  16. Ny kolkondens 18 
  17. Ny gaskombi 10 
  18. Nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk 0,5 
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Tabell 5 nedan visar de beräknade skillnader som uppkommer om man ser till köpt energi 

eller primärenergi gällande koldioxidutsläpp: 

 

Tabell 5: Beräkningar CO2 utsläpp utifrån BBR: s kravnivå på 130 kWh/m2, år med olika 
energikällor, BOA 100 m2. 

OMRÄKNINGS FAKTOR        

        

Olja 1,33        

Pellets 1,33        

Kolkondens 4,4        

Fjärrvärme 1,8        

        

        

Energislag 
Behov tillförd energi, köpt 

energi kWh/år 
Behov tillförd 

el kWh/år 
kg CO2/kWh 
värmekälla 

kg CO2/kWh 
marginalel 

kg CO2 
värmekälla 

kg 
CO2 el 

Totalt CO2 
utsläpp kg 

        

Olja 13 000 4 000 0,4 0,72 5 200 2 880 8 080 

Pellets 13 000 4 000 0 0,72 0 2 880 2 880 

Kolkondens (direktverkande el) 13 000 4 000 0,72 0,72 9 360 2 880 12 240 

Fjärrvärme (biobränsle) 13 000 4 000 0,04 0,72 520 2 880 3 400 

        

        

Energislag 
Behov tillförd energi, 
primär energi kWh/år 

Behov tillförd 
el kWh/år 

kg CO2/kWh 
värmekälla 

kg CO2/kWh 
marginalel 

kg CO2 

värmekälla 
kg 

CO2 el 
Totalt CO2 
utsläpp kg 

        

Olja 17 290 17 600 0,4 0,72 6  916 12 672 19 588 

Pellets 17 290 17 600 0 0,72 0 12 672 12 672 

Kolkondens (direktverkande el) 57 200 17 600 0,72 0,72 41 184 12 672 53 856 

Fjärrvärme (biobränsle) 23 400 17 600 0,04 0,72 936 12 672 13 608 
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En jämförelse har gjorts av en konvertering av en oljepanna till ett annat energislag för att 

jämföra CO2-utsläppen, se tabell 6 nedan. I tabellen har också inkluderats installation av 

en värmepump. En värmepump har en värmefaktor på mellan 2-3, värmefaktorn talar om 

hur mycket energi man får tillbaka per köpt kWh.46 En köpt kWh är inte lika utan kan ge 

mycket olika belastning på miljön beroende på vilket energislag som används för att 

täcka energibehovet.  

 

Tabell 6: Jämförelse mellan olika energislag och dess CO2 utsläpp. 

Energislag Köpt (kg CO 2) Primär (kg CO 2) 
Olja 8 080 19 588 

Pellets 2 880 12 672 

Kolkondens ( El ) 12 240 53 856 

Fjärrvärme (blandform bio, avfall ) 3 400 13 608 

     

Luftvärmepump (Värmefaktor 2,5) 6 624 29 145 

 

Att jämföra olika energikällor kan ge olika resultat beroende på hur man jämför. Tabell 6 

visar att ett byte av oljepannan till en luftvärmepump kanske inte är så ”klimatsmart”. 

Om man jämför köpt energi så blir det i ett miljöperspektiv med avseende på CO2- 

utsläpp fördelaktigt med luftvärmepump. Om man istället gör en jämförelse med 

primärenergi som tar hänsyn till den totala miljöpåverkan ett energislag ger så ger 

värmepumpen större miljöpåverkan med avseende på CO2 än vad olja, pellets och 

fjärrvärme skulle ge. 

                                                 
46 www.energi.konsumentverket.se  
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3.3 LCC exempel 

I detta exempel visas hur man med LCC kalkyl kan reda ut hur mycket isolering som är 

lönsamt att ha i en väggkonstruktion vid nyproduktion. Utgångspunkten har varit de 

kravnivåer som finns i BBR där den högsta värmegenomgångskoefficienten (Ui) får, 

omslutande byggnadsdelar (Aom), inte får överskrida följande värden: 47 

Tabell 7: U-värdes krav I BBR. 

Källa: Boverket 2006 (a) 

Ui, W/m2K 
Utak 0,13 

Uvägg 0,18 
Ugolv 0,15 

Ufönster 1,3 

Uytterdörr 1,3 
 

BidCon48 är ett Windows-baserat kalkylprogram som i byggbranschen används för att på 

ett snabbt och enkelt sätt göra kalkyler vid olika typer av byggnationer.  

 

En standard-väggtyp med vanlig brädfodring i BidCon valdes 

som utgångspunkt och sedan ökades isoleringstjockleken från 

kravnivån som motsvarade 290 mm isolering stegvis upp till 

600 mm. Isoleringen har lagts till utan att några extra reglar 

tillförts konstruktionen då detta ansågs vara praktiskt möjligt. 

Prisökningen på väggen blir då endast vad det kostar att isolera 

mer, priserna har tagits fram med hjälp av BidCon. 

 

 

                                                 
47 Boverket 2006 (a) 
48 BidCon 

Figur 10: Vägg I 
Basutförnde. 
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Kalkylförutsättningar: 

Real kalkylränta: 6,0 % (utöver inflationen) 

Real energiprisökning: 0, 2, 4, 6 % per år (utöver inflationen) 

Kalkylperiod: 50 år (nyproduktion) 

Energipris: 0,85 kr/kWh 

Kostnad basutförande enligt BidCon: 817,55 kr/m2 för basutförandet 

Antal gradtimmar: 110 000 °Ch (+ 20°C, Mellansverige) 

Nusummefaktor, energi: N(rk – epö, n) 

P0-värdet: Nusummefaktor * energipris  

Beräkningarna har gjorts per m2 fasadarea. 

 

Med beskrivningen ovan gjordes de nödvändiga beräkningarna för att hitta optimal 

isoleringstjocklek. Genom att variera rk - epö så kan man se optimal isoleringstjocklek för 

de olika scenarierna. Beroende på valet av kalkylränta och antagen energiprisökning så 

kan man se att ju större energiprisökningen är desto mer lönar det sig att isolera. De 

värden och formler som används i exemplet: 

LCCtot = I + LCCEnergi  

rk = 6% 

epö = 0, 2, 4, 6 % 
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 4. Resultat 

4.1 Utsläpp av koldioxid  

Valet av energikälla och på vilket sätt man mäter miljöbelastningar visar sig ha stor 

betydelse för vilket resultat man får med avseende på koldioxidutsläpp. Skillnaderna är 

stora om man jämför köpt energi och primärenergi varför det är viktigt att man inom en 

snar framtid tar fram enkla metoder hur man på ett riktigt sätt beräknar koldioxidutsläpp 

från byggnader baserat på primärenergi. 

Inför valet av energislag man som brukare ställs inför så är det inte svårt att se vilket man 

skall välja om man vill vara klimatsmart. Biobränsle ger inget tillskott till 

växthuseffekten varför valet är enkelt ur detta perspektiv. Något man bör undvika är att 

välja lösningar som innehåller någon form av el, vid varje ökning av system som är 

beroende av el så kan man säga att det med största sannolikhet blir marginalel som 

kommer att täcka det ökade behovet vilket inte är önskvärt ur ett miljöperspektiv.   
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4.2 Resultat av livscykelkostnadsberäkning: 

Resultatet av LCC-beräkningarna visar att man med god lönsamhet kan isolera betydlig 

mycket mer än vad som görs idag. Med de förmodade prisökningarna på energi i 

framtiden i åtanke så kan man se att ju högre prisökningarna blir desto mer lönar det sig 

att isolera. Diagrammen nedan visar fyra olika fall med olika prisökningar på energi i 

ordningen 6 %, 4 %, 2 %, 0 % och en kalkylränta på 6%. De röda staplarna visar vilket 

alternativ som är mest ekonomiskt lönsamt i ett LCC perspektiv. Beräkningar kan ses i 

bilaga 2.  
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Figur 11: Mest lönsam isoleringstjocklek med vald kalkylperiod på 50 år, epö=6%. 
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Figur 12: Mest lönsam isoleringstjocklek med vald kalkylperiod på 50 år, epö=4%. 
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Total livscykelkostnad vid varierande isoleringstjo cklek rk - epö = 4
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Figur 13: Mest lönsam isoleringstjocklek med vald kalkylperiod på 50 år, epö=2%. 
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Figur 14: Mest lönsam isoleringstjocklek med vald kalkylperiod på 50 år, epö=0%. 
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5. Diskussion   

I rapporten visar resultaten på att det i byggbranschen idag finns en del brister vad gäller 

hanteringen av energi- och miljöfrågor och det har i rapporten främst fokuserats på hur 

man kan minska på koldioxidutsläpp genom att se på metoder som kan bidra till detta. En 

av de brister som framkommit är främst användandet av LCC, metoden är idag inte 

vägledande vid byggnationer av flera orsaker; bl.a. för att man har ett kortsiktigt 

ekonomiskt tänkande och vill få avkastning på investerat kapital så fort som möjligt. Om 

man hade ett mer långsiktigt ekonomiskt tänkande så skulle man på sikt kunna tjäna mer 

pengar samtidigt som man skulle göra miljövinster i form av mindre koldioxidutsläpp. I 

bilaga 2 kan man se exempel på en LCC-beräkning som visar att det är lönsamt att 

isolera. Vidare kan man fråga var gränsen går för hur mycket isolering man kan ha i en 

vägg? Rent praktiskt så ansåg vi att en väggtjocklek större än 600mm inte bidrar till en 

bättre inomhusmiljö dels med hänsyn till ljusinsläpp från fönster som minskar med ökad 

väggtjocklek, vidare medför det andra merkostnader bl.a. för grundläggning som måste 

ökas får att erhålla en bestämd boendeyta. Vill man förbättra isoleringen ytterligare för en 

byggnad kan man med fördel öka takisoleringen utan att det får någon inverkan på grund 

av ovan nämnda.  

  

I figur 12-15 kan man se resultatet av LCC beräkningarna och den röda stapeln visar var 

den ekonomiskt optimala isoleringstjockleken ligger, i figur 12,13 kan man se att man 

kan tillföra ytterligare isolering innan man uppnår optimal tjocklek. Var denna gräns 

finns har inte provats p.g.a. av ovanstående resonemang men man kan anta att staplarna 

fortsätter att sjunka ett tag för att sedan öka igen. I figur 14, 15 varierar staplarna en del 

och det blir ingen jämn kurva, detta beror med största sannolikhet på de ingående två 

komponenterna LCCenergi och prisökningen som uppstår vid ökad isoleringtjocklek. 

Dessa följer inte ett helt rätlinjigt förlopp sinsemellan. LCCenergi beror av tre saker; u-

värde, energiförbrukning (gradtimmar) och värdet på p0 vilket inte följer 

prisutvecklingen vid ökad isoleringstjocklek, detta torde ligga till grund för de hack som 

uppstår i två av diagrammen. 
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 Priserna har tagits fram med hjälp av BidCon och visar pris/m 2 vägg, en vägg med 

basutförande togs fram och därefter ökades isoleringen i bestämda steg   

  

Är isolering billigt? Om man tittar i det LCC exemplet som redovisats så ser man att 

isolering inte kostar skjortan, med ett pris på en traditionell trävägg på 817,55 kr/m 2 i 

basutförande, med dubbelt så mycket isolering så skulle kostnaden för väggen öka med 

ca 100 kr/m2 vilket skulle bli ca 9600 kr för en villa på 100 m2 vilket innebär en årlig 

kostnad på 192 kr per år om man har en kalkylperiod på 50 år. I LCC exemplet med en 

energiprisökning på 6 % så kan man se att skillnaden för en vägg i basutförande blir 

263,31 kr vilket visar att isolering kan anses billigt.  

  

Med tilltagande energipriser och ökade miljökrav så märks en ökande efterfrågan på 

produkter med låg energiförbrukning. Ikea delar idag ut lågenergilampor gratis i en 

kampanj för att minska växthuseffekten, detta görs förmodligen för att stärka sitt 

varumärke vilket man som företag ständigt eftersträvar. I byggbranschen kan som 

exempel nämnas att det idag byggs flerbostadshus som har samma energiförbrukning 

som de som uppfördes för 50 år sedan. Att gå i "bräschen" och vara ett ledande 

byggföretag inom energi – och miljöfrågor kan säkerligen ge ekonomiska fördelar i form 

av högre status och mer jobbuppdrag, men varför tas det inte liknande initiativ i större 

utsträckning inom byggbranschen?  

  

Energianvändningen kommer i framtiden att öka bl.a. som en följd av att u-länder med 

stor befolkning nu strävar efter att närma sig i-ländernas levnadsstandard, bidrar gör 

också den ökning av elapparater i hemmen. De resurser som finns tillgängliga kommer att 

utsättas för en mycket större efterfrågan då länder som t.ex. Kina och Indien utvecklas 

mycket kraftigt vilket förmodligen kommer att leda till betydligt högre energipriser på 

icke förnyelsebar energi. 

  

För att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på energi måste man hitta nya vägar för 

produktion av energi och det är viktigt att man tittar på alla möjligheter som finns för att 

spara på de resurser som finns.  
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Vid varje nyinstallation av elberoende produkter kan man anta att behovet av el kommer 

att öka och eftersom landets produktion av elkraft idag inte kan tillgodose behovet måste 

man importera energi. Det som är tillgängligt idag är så kallad marginalel baserad på 

kolkondens varför det i rapporten använts vid de beräkningar som gjorts. Om detta kan 

man ha olika åsikter och det finns andra sätt att beräkna miljöbelastningen som uppstår, 

men så länge som man inte utökar produktionen av el i landet så finns det inget annat 

tillgängligt än el baserad på kolkondens.  

 

Det står klart att det idag går att med relativt enkla metoder bygga hus som förbrukar 

mycket mindre energi än de som byggs traditionellt, men var ligger "bromsklossen"?  

Den största faktorn till att det inte byggs fler bostäder med ett livscykelperspektiv ligger i 

att det inte ställs krav på detta i Boverkets byggregler. De företag som i egen regi 

projekterar och bygger själva objektet för att sedan sälja det vill göra så stor ekonomisk 

vinst som möjligt för att sedan lämna över till någon annan att förvalta, detta uppnås när 

man bygger efter de minimikrav som står skrivna i lagstiftningen.  

  

Som vi ser det utifrån den känsla man fått när man besökt ledande byggföretag är att 

branschen generellt sett är något konservativ. Detta är en stor bidragande orsak till att 

livscykelkostnadsberäkningar inte tillämpas i högre grad än vad som idag görs, metoden 

har funnits i årtionden men är fortfarande långt ifrån standard i projekteringsskedet. Vinst 

eller livscykelkostnadskalkyler sträcker sig idag över en lång period vilket kan vara ett 

argument att ej använda sig av denna metod, företagen vill ha vinst idag – inte om 30 år. 

Om investerare börjar använda sig av livscykelkostandskalkyler i större utsträckning 

skulle de med största sannolikhet inse att man med olika energibesparande åtgärder skulle 

kunna spara på ekonomin och på miljön redan på kort sikt.  

  

För att branschen drastiskt skall kunna minska på energiförbrukningen krävs inte bara att 

man lyckas förändra själva synsättet och attityden mot ett mer hållbart och långsiktigt 

tänkande, det krävs ekonomiska incitament som ger ökad ekonomisk vinst redan ur ett 

kort tidsperspektiv. För fastighetsbolag som inte bygger för att sälja, utan skall förvalta 
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byggnaden märks en ökad tendens till ett livscykeltänkande, detta har sin grund i att man 

inte är lika beroende av en snabb ekonomisk vinst som ett producerande byggföretag.  

  

Det ställs stora krav på byggherrens kompetens för att nå ett klimatsmart byggande. De 

producerande byggföretagen bygger det som de blivit tillfrågade att göra i 

förfrågningsunderlaget, så det ställs stora krav på att byggherren formulerar och 

preciserar sina önskemål för att uppnå ett energisnålt byggande. Vidare är det viktigt att 

byggherren har den förståelse och kompetens som dagens samhälle kräver. Ett steg i rätt 

riktning kan vara att det införs någon form av certifikat för de som uppför byggnader och 

tar beslut angående dess utformning. Om den allmänna kompetensnivån hos 

byggherrarna skulle höjas och att inte vem som helst kan stå som byggherre skulle 

troligtvis leda till ett klimatsmartare samhälle.  

   

I BBR ställs ett antal krav som kanske inte bidrar till ett klimatsmart byggande för att 

uppnå detta borde det finnas något som talar om vad en byggnad faktiskt genererar för 

utsläpp till miljön. Ett alternativ kan vara att införa en avgift på den mängd koldioxid som 

släpps ut från byggnaden, hur detta system skall utformas är svårt att precisera då man 

borde ta hänsyn till primärenergi för denna beräkning, men det skulle i teorin öka 

medvetenheten hos varje husägare och vara ett steg mot ett mer klimatanpassat byggande.  

  

Vid varje nyinstallation av elberoende produkter så kan man anta att behovet av el 

kommer att öka och eftersom landets produktion av elkraft idag inte kan tillgodose 

behovet så måste man importera energi. Det som är tillgängligt idag är så kallad 

marginalel baserad på kolkondens varför det i rapporten använts vid de beräkningar som 

gjorts. Om detta kan man ha olika åsikter och det finns andra sätt att beräkna 

miljöbelastningen som uppstår men så länge som man inte utökar produktionen av el i 

landet så finns det inget annat tillgängligt än el baserad på kolkondens.  
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6. Slutsats  

För att uppnå ett klimatsmart byggande bör man i Boverkets byggregler införa krav på att 

en livscykelkostnadskalkyl (LCC) upprättas under projekteringen, detta för att 

byggherren lättare skall kunna fatta riktiga miljömässiga beslut angående byggnadens 

utformning.  

 

För att byggherren skall kunna ta riktiga beslut och ställa riktiga krav på utformningen av 

byggnaden så bör en utbildning utformas vars syfte är att öka kompetensnivån och på 

något sätt certifiera den som är byggherre. Genom ny lagstiftning kan man nå detta mål. 

 

Om en avgift på koldioxidutsläpp från byggnader införs i Boverkets byggregler så 

kommer man att mer noggrant undersöka vilka system för uppvärmning och elförsörjning 

som finns att tillgå, vilket skulle leda till ett mer klimatsmart samhälle. Idag finns det inte 

tillräckligt tillförlitliga metoder för att praktiskt kunna genomföra detta, varför det i 

framtiden borde tas fram en beräkningsmetod som visar de faktiska koldioxidutsläppen 

från en byggnad. 
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Wikström Fredrik:  
 
 



Bilaga 1: Intervjuunderlag 

 
1. Hur arbetar ni för att minska energianvändningen inom byggbranschen och 

samhället i stort? 
 
2. Finns det någon tillsatt miljöledningsgrupp i verksamheten? 

Om ja, hur är miljöledningsgruppen organiserad? 
 
3. Finns det några egna ställda krav/mål för energieffektivitet/energianvändning 

inom verksamheten? Eller är det BBRs energikrav som är styrande? 
 
4. Har erat företag egen kompetens inom klimatanpassat byggande? 
 
5. Har erat företag egen erfarenhet av klimatanpassat byggande? 

 
6. Efterfrågar era kunder miljövänliga lösningar? 

 
7. Om nej på fråga 6: Förslår ni ett miljövänligare alternativ till kunden? 
 
8. Påverkar klimatfrågan era investeringsstrategier vid nybyggnationer och 

renoveringar? 
 
9. I vilken utsträckning väljer ni energibesparande system vid renoveringar och 

nybyggnationer? 
 
10. Ser du att växthuseffekten kommer att påverka er verksamhet? Hur? 
 
11. Vem anser du har huvudansvaret för att skapa en mer hållbar fastighetssektor? 
 
12. Vilka initiativ kring hållbart byggande vill du se från politiker och myndigheter? 
 
13. Idag ligger BBRs energikrav på 110kWh/m2 år i söder och 130kWh/m2 år i norr. 

Anser du att dessa är rimliga?  
 

14. I BBR tas det hänsyn till den köpta energin och inte primärenergi, vad anser du 
om detta? 

 
15. Enligt BBR har byggherren det yttersta ansvaret vid en byggnation. Anser du att 

detta är rimligt? 
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Bilaga 2: LCC beräkningar 

 
Nusummesummefaktor för rk - epö och antal år          
År                                %    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91  
5 5 4,85 4,71 4,58 4,45 4,33 4,21 4,1 3,99 3,89 3,79  
10 10 9,47 8,98 8,53 8,11 7,72 7,36 7,02 6,71 6,42 6,14  
15 15 13,87 12,85 11,94 11,12 10,38 9,71 9,11 8,56 8,06 7,61  
20 20 18,05 16,35 14,88 13,59 12,46 11,47 10,59 9,82 9,13 8,51  
25 25 22,02 19,52 17,41 15,62 14,09 12,78 11,65 10,67 9,82 9,08  
30 30 25,81 22,4 19,6 17,29 15,37 13,76 12,41 11,26 10,27 9,43  
40 40 32,83 27,36 23,11 19,79 17,16 15,05 13,33 11,92 10,76 9,78  
50 50 39,2 31,42 25,73 21,48 18,26 15,76 13,8 12,33 10,96 9,91  

          
Ur ovanstående tabell framgår bl a:    Kalkylförutsättningar       

   Real kalkylränta: % (utöver inflationen)    
Ju högre kalkylränta desto mindre blir nusummefaktorn   Real energiprisökning: % per år (utöver inflationen)    

  Kalkylperiod: 50 år (nyproduktion)     
  Energipris:  kr/ kWh     

En längre kalkylperiod ger en högre nusummefaktor, 
vilket ger högre livscykelkostnad men ofta en lägre 
årskostnad   Kostnad enligt sektionsfakta: 817,55 kr/m2 för basutförandet   
      Antal gradtimmar: 110.000 °Ch (+ 20°C, Mellan sverige)   
      Nusummefaktor, energi: (rk-epö, n)    
      po-värdet: p0 = ( rk-epö, n ) * energipris    
      Beräkningarna har gjorts per m2 fasadarea.    
LCCenergi = l(rk-epö, n ) * energipris * årlig energianvändning         
             
n=kalkylperiod             
rk= Real kalkylränta             
epö = Real energiprisökning            
             
Ett centralt begrepp vid beräkning av livscykelenergikostnaden är ”nuvärdet 
för en årligen förbrukad kWh”, som betecknas p0.        
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p0 = ( rk-epö, n ) * energipris             energipris = 0,85       
               
LCCenergi = Po * årlig 
energianvändning              
               

Isoleringstjocklek 290 315 340 365 385 410 435 460 480 515 550 600 
U-värde 0,178 0,167 0,158 0,149 0,144 0,135 0,131 0,126 0,122 0,114 0,107 0,1 

Basutförande + iso Bu Bu+35 Bu+60 Bu+85 Bu+105 Bu+130 Bu+155 Bu+180 Bu+200 Bu+225 Bu+260 Bu+310 
Prisskillnad 0 7,42 16,96 25,44 32,86 40,28 49,82 58,3 65,72 76,108 86,496 101,336 

LCCenergi [ kr/m2 ] 832,15 780,73 738,65 696,58 673,20 631,13 612,43 589,05 570,35 532,95 500,225 467,5 

LCCunderhåll [ kr/m2 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LCCtotal [ kr/m2 ] 832,15 788,15 755,61 722,02 706,06 671,41 662,25 647,35 636,07 609,06 586,72 568,84 
               

rk = 6 rk-pö =  0 Nusummefaktor= 0,05        
epö =  6             
p0 = 0,0425             

gradtimmar= 110000                       
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                energipris= 0,85       
               

Isoleringstjocklek 290 315 340 365 385 410 435 460 480 515 550 600 
U-värde 0,178 0,167 0,158 0,149 0,144 0,135 0,131 0,126 0,122 0,114 0,107 0,1 

Basutförande + iso Bu Bu+35 Bu+60 Bu+85 Bu+105 Bu+130 Bu+155 Bu+180 Bu+200 Bu+225 Bu+260 Bu+310 
Prisskillnad 0 7,42 16,96 25,44 32,86 40,28 49,82 58,3 65,72 76,108 86,496 101,336 

LCCenergi [ kr/m2 ] 522,92 490,61 464,17 437,73 423,04 396,60 384,85 370,16 358,41 334,9058 314,3414 293,777 

LCCunderhåll [ kr/m2 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LCCtotal [ kr/m2 ] 522,92 498,03 481,13 463,17 455,90 436,88 434,67 428,46 424,13 411,01 400,84 395,11 
               

rk = 6 rk-pö =  2 Nusummefaktor= 0,03142        
epö =  4             
p0 = 0,026707             

gradtimmar= 110000                       
             
             
                energipris= 0,85       
               

Isoleringstjocklek 290 315 340 365 385 410 435 460 480 515 550 600 
U-värde 0,178 0,167 0,158 0,149 0,144 0,135 0,131 0,126 0,122 0,114 0,107 0,1 

Basutförande + iso Bu Bu+35 Bu+60 Bu+85 Bu+105 Bu+130 Bu+155 Bu+180 Bu+200 Bu+225 Bu+260 Bu+310 
Prisskillnad 0 7,42 16,96 25,44 32,86 40,28 49,82 58,3 65,72 76,108 86,496 101,336 

LCCenergi [ kr/m2 ] 357,49 335,40 317,32 299,25 289,21 271,13 263,10 253,06 245,02 228,9553 214,8967 200,838 

LCCunderhåll [ kr/m2 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LCCtotal [ kr/m2 ] 357,49 342,82 334,28 324,69 322,07 311,41 312,92 311,36 310,74 305,06 301,39 302,17 
               

rk = 6 rk-pö =  4 Nusummefaktor= 0,02148        
epö =  2             
p0 = 0,018258             

gradtimmar= 110000                       
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                energipris= 0,85       
               

Isoleringstjocklek 290 315 340 365 385 410 435 460 480 515 550 600 
U-värde 0,178 0,167 0,158 0,149 0,144 0,135 0,131 0,126 0,122 0,114 0,107 0,1 

Basutförande + iso Bu Bu+25 Bu+50 Bu+75 Bu+95 Bu+120 Bu+145 Bu+170 Bu+190 Bu+225 Bu+260 Bu+310 
Prisskillnad 0 7,42 16,96 25,44 32,86 40,28 49,82 58,3 65,72 76,108 86,496 101,336 

LCCenergi [ kr/m2 ] 262,29 246,08 232,82 219,56 212,19 198,93 193,04 185,67 179,77 167,9858 157,6709 147,356 

LCCunderhåll [ kr/m2 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LCCtotal [ kr/m2 ] 262,29 253,50 249,78 245,00 245,05 239,21 242,86 243,97 245,49 244,09 244,17 248,69 
               

rk = 6 rk-pö =  6 Nusummefaktor= 0,01576        
epö =  0             
p0 = 0,013396             

gradtimmar= 110000                       

 
 


