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Sammanfattning 

Arbetet är en undersökning av vilken isoleringsgrad i klimatskal som leder till den lägsta 

livscykelkostnaden för ett prefabricerat småhus över en 50 års period. Arbetet är utfört åt 

husleverantören Arkos International AB som bygger och levererar prefabricerade hus. 

Undersökningen är avgränsad till att endast undersöka variationer i klimatskalets ytterväggar 

och fönster. Resterande byggnadsdelar utgår från deras typiska utformning vid en vanlig 

beställning till Arkos. Undersökningen tar hänsyn till var i Sverige huset byggs och vilken 

uppvärmningsform som nyttjas. Detta för att försöka få resultatet relevant för kunder i hela 

Sverige. De tre uppvärmningsformer som rapporten undersöker är fjärrvärme, bergvärme och 

pellets. Arkos bygger vanligtvis hus med fönstertyper från Traryd Fönster AB och med 245 

mm isoleringstjocklek i yttervägg. Utifrån detta valdes det att arbetet skulle undersöka 195, 

245 och 295 mm isolering i yttervägg samt två standardfönster från Traryd Fönster AB. 

För att säkerställa att undersökt hus uppfyller gällande normkrav för energihushållning har en 

jämförelse gjorts mellan husets energiprestanda och de krav som står angivna i boverkets 

byggregler. Energiberäkningar har visat att samtliga fall som undersöks klarar dessa krav. De 

olika valen på utformning av husets klimatskal har vägts mot varandra med hjälp av livscykel-

kostnadsberäkningar. 

En investering i energieffektivare fönster var alltid motiverat. Uppvärmningsformen 

fjärrvärme gav huset lägst livscykelkostnad i samtliga klimatzoner. Tabell 1 visar vilka 

isoleringstjocklekar i yttervägg som gett lägst livscykelkostnad för det undersökta huset. 

Tabell 1 Isoleringstjocklek i yttervägg som resulterar i lägst livscykelkostnad för 
exempelhuset i de olika klimatzonerna och med de tre uppvärmningsformerna 

Klimatzon Fjärrvärme Bergvärme Pellets
I 245 mm 245 mm 295 mm
II 295 mm 295 mm 295 mm
III 245 mm 245 mm 295 mm  
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Abstract 

This report is a study of how the insulation degree in the climate shell of a prefabricated 

house affects its lifecycle cost. The purpose of this report is to determine what degree of 

insulation that leads to the cheapest house over a 50 year period. This work is rendered to 

Arkos International AB, which build and deliver prefabricated houses. 

The study is limited to only investigate variations in exterior walls and windows. The 

remaining parts of the building are not varied in the study and are based on their typical 

structure in regular orders received by Arkos. In order to make the result useful for customers 

throughout Sweden the study takes into account where in Sweden the house will be built and 

what heating system it will use. The three heating systems that this study covers is district 

heating, geothermal heating and combustion of wood pellets. Arkos builds houses with 

windows produced by Traryd Fönster AB. The exterior walls are commonly built with 245 

mm isolation thickness. With this background it was determined that the study would cover 

the insulation thicknesses 195, 245 and 295 mm. It was also determined that the study would 

cover two types of windows in Traryd fönster AB’s assortment.   

To ensure that the house, which this study is based on, meets the Swedish requirements for 

energy management an examination has been done of the house’s energy performance. 

Energy calculations have shown that all of the different climate shells that are examined in 

this study will result in a house that meets these requirements.  

An investment in energy efficient windows was always justified by the lower operating costs 

they resulted in. The usage of district heating led, in all cases, to the house with the lowest 

lifecycle cost regardless of which climate zone the house is built in. Tabel 2 shows which 

insulation thickness in the exterior wall that led to the lowest lifecycle cost for every case. 

Tabel 2 The Insulation thicknesses in the exterior walls that led to the house’s lowest 
lifecycle cost. Results are presented for each climate zone and heating system 

Climate zone District heating Geothermal heating Wood pellets
I 245 mm 245 mm 295 mm
II 295 mm 295 mm 295 mm
III 245 mm 245 mm 295 mm  
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1. Inledning 

Arkos International AB är en husleverantör som projekterar och tillverkar prefabricerade 

byggnadsdelar. Verksamheten är belägen i Mockfjärd, Dalarna. Företaget levererar 

prefabricerade hus genom monteringsfärdiga väggblock och takstolar till kunder främst i 

Sverige. De utför varken grundläggningen eller uppförandet av byggnaden utan levererar 

endast de monteringsfärdiga delarna till kunden. Detta examensarbete har utförts i samarbete 

med uppdragsgivaren Arkos International AB. 

Människans påverkan på växthuseffekten är ett stort miljöproblem. Problemet har delvis sin 

grund i en allmän okunskap om vår påverkan på jordens klimat och en övertro till hur mycket 

naturen kan utnyttjas. Detta har lett till oanade konsekvenser för allt liv på jorden. 

Beräkningar visar att vårt beteende kan resultera i en medeltemperaturökning på jorden 

mellan 1,6 - 6° Celsius. Om inga åtgärder tas för att minimera denna temperaturökning 

kommer klimatet att försämras i allt högre grad beroende på vart temperaturökningen 

avstannar. I värsta fall kan det resultera i en global miljökatastrof. Den förhöjda växthus-

effekten beror till stor del av växthusgasutsläpp från fossila bränslen och idag får vi en stor 

del av vårt energibehov från just fossila bränslen. Det behövs en omställning till förnyelsebara 

energikällor och en förändring av vårt beteende för att få ner energianvändningen (Bokalders 

& Block 2009). 

Till år 2050 bör globala utsläpp av växthusgaser ha minskat med 80 % till 100 %. Annars 

riskerar vi en framtid där medeltemperaturen på jorden ökar med mer än 1,7 grader Celsius. 

Ökar medeltemperaturen med mer än detta blir möjligheterna att åtgärda problemen 

begränsade (Bokalders & Block 2009). 

Sverige har bestämt att minska växthusgasutsläppen med 40 % till år 2020 jämfört med 1990 

års nivåer. Visionen är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050 

enligt energiläget 2011 (Energimyndigheten 2011a). Bostadssektorn använder cirka 40 % av 

Sveriges totala energianvändning och ca 60 % av det går till uppvärmning av bostäder och 

varmvatten. År 2010 motsvarade det nästan 100 TWh vilket är cirka en fjärdedel (24 %) av 

Sveriges totala energianvändning. (Energimyndigheten 2011a).  
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Eftersom energin som går till att värma upp bostäder är en så stor del av bostadssektorns 

energianvändning är det av stort intresse att energieffektivisera byggnader. En byggnad kan 

energieffektiviseras genom att exempelvis öka isoleringsgraden i klimatskalet, använda sig av 

värmeåtervinning och underlätta för brukaren att använda mindre energi som går åt till 

uppvärmning (Bokalders & Block 2009). Problematiken med att exempelvis bygga klimatskal 

med en högre isoleringsgrad är den högre grundinvesteringen. Ökningen av grund-

investeringen följer naturligtvis av den högre materialåtgången samt den ökande 

noggrannheten i projektering och utförande. (Energimyndigheten 2012a).  

En metod för att motivera en högre grundinvestering är att beräkna en investerings 

livscykelkostnad. Metoden går ut på att ta hänsyn till alla kostnader som uppkommer under 

investeringens livstid. Den lägre energianvändningen, som en energieffektivisering ger 

upphov till, ger en årlig besparing som ofta kan motivera den högre grundinvesteringen 

(Bångens 2006). 

Det finns ett önskemål hos uppdragsgivaren att skapa ett underlag som deras beställare skall 

kunna utnyttja vid beställning av hus. Underlaget skall visa vilka val av isoleringsgrad som, 

för kunden, blir billigast i längden. Uppdragsgivaren har ett exempelhus som de vill att 

undersökningen ska grundas på. Exempelhuset är uppbyggd enligt deras normala 

specifikationer och motsvarar en typisk beställning till företaget från privatpersoner. 

Denna rapport är en undersökning över hur livscykelkostnaden beror på isoleringsgraden för 

detta exempelhus. För att resultatet ska uppfylla gällande normkrav angående energi-

hushållning jämförs resultatet med de krav som står angivna i boverkets byggregler, BBR. För 

att kunna göra en bedömning, av vilka val som leder till lägst livscykelkostnad, utförs 

energiberäkningar som ger energianvändningen för uppdragsgivarens exempelhus beroende 

på val av isoleringsgrad. Med energianvändningen kan en jämförelse med gällande normer 

utföras samt en investeringsbedömning göras mellan de olika konstruktionsvalen. 
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1.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att visa vilka val av isoleringsgrad som ger den lägsta livscykel-

kostnaden för ett nybyggt småhus. Den skall även kontrollera att de valen resulterar i ett hus 

som klarar gällande normkrav för energihushållning. Utöver detta ska rapporten även 

undersöka hur stort uppvärmningsbehovet blir för exempelhuset beroende på klimatskalets 

uppbyggnad. Detta görs för att åskådliggöra vilka följdeffekter olika förbättringar i 

klimatskalet får. Målsättningen med rapporten är att kunder till Arkos International AB får 

tillgång till resultatet i denna rapport och kunna använda det som ett underlag för att bygga 

kostnadseffektivt sett över husets livslängd. Förhoppningen är också att resultatet ska bidra 

till en utveckling med lägre energianvändning i bostäder. 

1.2 Målformulering 

Följande frågeställningar har rapporten som mål att ge svar på: 

• Vilken isoleringsgrad ger den lägsta livscykelkostnaden för rapportens exempelhus?  

 

• Hur stort blir uppvärmningsbehovet för exempelhuset och uppfyller det gällande 

normkrav för energihushållning? 

1.3 Avgränsningar 

För att kunna bestämma vilken isoleringsgrad som ger lägst livscykelkostnad för ett hus 

skulle en undersökning för variationer i husets samtliga delar behöva göras. Vi har bedömt att 

tid saknas för en sådan undersökning. Bedömningen blev att störst intresse fanns i att 

undersöka hur olika isoleringsgrader i yttervägg och fönster påverkar livscykelkostnaden och 

därför valdes grund och tak bort. Motiveringen till att inte undersöka hur variation av 

isoleringsgrad i grunden påverkar livscykelkostnaden var först och främst att uppdragsgivaren 

inte tillverkar grunden. Utöver detta valdes grund och tak bort från undersökningen på grund 

av att de uppfyller dagens byggstandard, enligt uppdragsgivaren, samt energimyndighetens 

rekommendationer (Energimyndigheten 2012b).  
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Arkos bygger normalt med 245 millimeter isolering i ytterväggen. Det valdes att 

undersökningen skulle göras för 195, 245 och 295 mm isoleringstjocklek i yttervägg. Detta 

utifrån vilka isoleringstjocklekar i yttervägg som är möjliga med den lättregelkonstruktion 

som Arkos använder. Rapporten avgränsar sig också till två fönstertyper från Traryd Fönster 

AB, som Arkos använder sig av. Arbetet använder kostnadsuppgifter hämtade från Arkos 

International AB.  

Vid jämförelse mot energihushållningskrav undersöks endast om huset klarar kraven på 

specifik energianvändning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient. Hänsyn tas inte 

till krav på installerad eleffekt. 

  



 
 

5 
 

2 Teori 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som ligger till grund för att bestämma 

livscykelkostnaden och energianvändningen för exempelhuset. Teoridelen är uppbyggd i två 

delar. Den första delen beskriver i stort vad värmetransport är och hur det påverkar 

energianvändningen för en byggnad. Detta för att kunna jämföra BBR:s energikrav mot 

exempelhusets specifika energianvändning och genomsnittsliga värmegenomgångs-

koefficient. Den andra delen beskriver vad en nuvärdesberäkning är och hur den kan användas 

för att bestämma en investerings livscykelkostnad. 

2.1 Värmetransport 

I en konstruktion eller ett material sker en värmetransport om det finns en temperatur-

differens. Från ett material med en högre temperatur sker en värmetransport till ett material 

med en lägre temperatur. Detta fortgår så länge de två materialen har en temperaturdifferens i 

förhållande till varandra. Det finns tre typer av värmetransport ledning, strålning och 

konvektion. Ledning och strålning drivs med hjälp av temperaturdifferenser men fungerar på 

olika sätt. När värme transporteras genom ledning sker det genom ett homogent material från 

varmare till kallare delar. Värmetransport genom strålning sker från varmare ytor till kallare. 

Det tredje sättet som värme kan transporteras med är konvektion och processen drivs med 

hjälp av lufttrycksskillnader. Oftast betyder det att värme överförs med luften som 

värmebärare. Tillsammans kan de tre typerna av värmetransport uttryckas som värme-

transmission. I ett fast homogent material sker värmetransporten främst genom ledning. Detta 

gäller exempelvis för trä- och stålreglar. Men mineralullsisolering innehåller både fast 

material och porer vilket betyder att värmetransporten sker genom ledning men också genom 

strålning och konvektion (Petersson 2008). 

Vanligt vid beräkning av värmeflödet genom en konstruktion är att utgå från ett 

endimensionellt flöde med stationära förhållanden. Det ger en enklare beräkning men innebär 

också att man förenklar verkligheten. Fördelen med att anta stationära förhållanden är att det 

blir enkelt att studera hur olika kombinationer av material påverkar temperaturfördelningen i 

en konstruktion. Ofta kan det dock vara nödvändigt att använda ett ostationärt, dynamiskt och 

även flerdimensionellt värmeflöde. Detta för ökad noggrannhet vid exempelvis fukt-

säkerhetsbedömningar eller bestämning av energianvändning. Skillnaden mot det statiska 
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värmeflödet är att man tar hänsyn till förändringar i systemet över tid. Till exempel 

värmelagring i konstruktionsdelar och utomhustemperatur som varierar över dygnet. Vid 

beräkningar för hand använder man sig oftast av stationära förhållanden (Petersson 2008). 

Normalt används datorberäkningar för att simulera dynamiska förhållanden på grund av dess 

komplexitet (Nevander & Elmarsson 2006).  

2.1.1 U-värdet 

När man har beräknat storleken på värmeflödet genom en byggnadsdel dvs. 

transmissionsförlusterna, kan det beskrivas med hjälp av begreppet värmegenomgångs-

koefficient. Koefficienten beskriver värmeförlusten genom en byggnadsdel och kallas för  

U-värde med enheten W/m2K. (Petersson 2008) 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um är ett mått på hela klimatskärmens 

värmeisolering och anger därför hur stora transmissionsförlusterna är för ett hus. För värdet 

på Um ingår värmetransporten genom alla byggnadsdelar men även köldbryggornas påverkan 

(Petersson 2008). I BBR finns angivna krav för det högsta tillåtna värdet på Um. Anledningen 

till det är för att en byggnad ska uppfylla grundläggande krav på energiprestanda.  

En byggnad med ett genomsnittsvärde för klimatskalet Um = 0,2 W/m2K motsvarar en mycket 

välisolerad byggnad (Petersson 2008).  

2.1.2 Köldbryggor 

Värmeflödet genom ett jämntjockt homogent material är lika överallt. Men om någon del av 

materialet skulle ha ett lägre värmemotstånd får det konsekvensen att värmeflödet ökar vid 

den delen. Det är vad man kallar för köldbrygga (Nevander & Elmarsson 2006). Normalt 

brukar man definiera en köldbrygga som ett material med en låg värmeisolerande effekt som 

bryter igenom ett annat material med högre värmeisolerande effekt. Till exempel utgör syllen 

i en träregelkonstruktion en linjär köldbrygga. Hörn av olika slag, exempelvis ytterväggshörn, 

är en typ av linjär köldbrygga som kallas geometrisk köldbrygga. Det finns också något som 

heter punktformiga köldbryggor och det kan till exempel vara en genomförning i vägg för 

ventilation. Oavsett vilken typ av köldbryggor som förekommer är det viktigt att ta hänsyn till 

dem eftersom de kan stå för nästan 30 % av ett hus totala transmissionsförluster (Elmroth 

2009).  
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2.1.3 Byggnadens energianvändning 

I bostäder är den valda inomhustemperaturen ofta högre än utomhustemperaturen, detta blir 

tydligt på vintern. Normalt innebär det att man behöver tillföra bostaden värmeenergi genom 

ett uppvärmningssystem för att inomhustemperaturen inte ska sjunka. Nettovärmebehovet är 

ett begrepp som kan användas för att beskriva en byggnads behov av värmeenergi. Förstudien 

Energi- och elanvändning i byggnader utgiven av Chalmers EnergiCentrum, CEC definierar 

nettovärmebehovet i följande citat: 

”Nettovärmebehovet är den värme som tillförs via husets eller byggnadens värme- 

och ventilationssystem samt i tappvarmvattnet. Den ändras då man genomför 

energieffektiviserande åtgärder i byggnaden (klimatskärm, ventilation, osv.), men 

inte vid byte av värmeförsörjningssystem” (Dalenbäck et al 2006, s. 10). 

Enligt rapporten Allt eller inget – Systemgränser för byggnaders uppvärmning beskrivs 

nettovärmebehovet som ett bra verktyg för att bedöma hur energieffektivt ett hus är. Men på 

grund av att det inte finns någon entydig definition över begreppet har Boverket inte bestämt 

några minimikrav för byggnaders nettovärmebehov (Persson et al 2005). 

I förstudien utgiven av CEC beskrivs också hur nettovärmebehovet är en del av den 

levererade energin till en byggnad. Begreppet levererad energi tar dock inte hänsyn till 

omvandlingsförluster vilket nettovärmebehovet indirekt gör. Konsekvensen av detta är 

möjligheten till ”statistisk energieffektivisering”. Det betyder helt enkelt att energi-

användningen kan sänkas för en byggnad genom att byta till ett värmesystem med lägre 

omvandlingsförluster. Levererad energi kallas också för en byggnads energianvändning 

(Dalenbäck et al 2006). 

Det blir dock alltid nödvändigt att prata om en byggnads energianvändning när man bygger 

ett hus. Delvis eftersom det finns minimikrav angivna i BBR för den specifika 

energianvändningen. Men också för att en bostad inte bara behöver värmeenergi för att 

fungera. Det krävs också elenergi för att husets installationer ska kunna användas. I begreppet 

levererad energi ingår all energi som behövs för uppvärmning av hus och tappvarmvatten 

samt el för drift av husets installationer och eventuellt kylbehov (Boverket 2011). 

Byggnadens energianvändning ������� kan uttryckas enligt Petersson (2008, s. 128-129) som: 
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������� =	�	 + �� + �� + �	�� + ��,�� − ��å − �	������		 
 

�	  = Transmissionsförluster genom klimatskalet. 

�
�
 = Värmeförluster genom ventilationen. 

�
�
 = luftläckageförluster på grund av otätheter i klimatskalet. 

�
���

 = Uppvärmning av tappvarmvatten. 

�
��,��

 = fastighetsel, distributions- och reglerförluster, elenergibehov till fläktar och pumpar, etc.  

�
�å

 = Värme från solfångare, värmeväxlare, etc. 

�
���������

 = Värme som kan tillgodoräknas från personer, hushållsmaskiner, belysning, etc. 

Behovet av värme som bostadens uppvärmningssystem ska leverera, alltså nettovärme-

behovet, kan då uttryckas som: 

���		��ä��� �!�� =	�	 + �� + �� + �	�� − ��å − �	������		 
 

Specifik energianvändning är byggnadens energianvändning fördelat på den uppvärmda 

golvarean. Golvarean som energianvändningen ska divideras med definieras som arean av 

samtliga våningsplan som är avsedda att värmas upp till mer än 10 ºC och begränsas av 

klimatskärmens insida (Boverket 2011). 

Huvudelen av den energi som går till ett hus under dess livstid används under brukstiden. Det 

har visat sig att energin som behövs för tillverkning av byggnadsmaterial som används vid 

produktion och renovering av ett hus motsvarar cirka 15 % av den totala energianvändningen. 

Mindre än 1% av energin går till processen att uppföra och riva huset. Resterande mängd 

energi används under brukstiden. Därför blir det betydelsefullt att bygga hus med låg 

energianvändning (Petersson 2008). 

Det är komplicerat att ta hänsyn till alla påverkande faktorer när man beräknar energi-

användningen för en byggnad. Arbetet kan underlättas om man tar hjälp av ett 

energiberäkningsprogram. För att den beräknade energianvändningen skall komma så nära det 

verkliga utfallet som möjligt kan man använda ett beräkningsprogram som är uppbyggt kring 

en dynamisk beräkningsmodell. Det är viktigt att ett dynamiskt beräkningsprogram är 

validerat för att säkerställa ett noggrant resultat (Elmroth 2009). 
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”Ett första kriterium för att använda ett dynamiskt timvärdesbaserat 

energiberäkningsprogram är att det ska vara validerat, till exempel enligt SS-EN 

15265… I moderna hus som är välisolerade och som har förhållandevis stora fönster 

är det nödvändigt med timvärdesbaserade beräkningar om rimlig noggrannhet ska 

kunna uppnås.” (Elmroth 2009, s. 83) 

Säkerheten i resultatet blir bäst om ett energiberäkningsprogram är timvärdesbaserat. Det 

finns även program som beräknar energibalansen med dygns- och månadsmedelvärden. Som 

följd av detta får resultat från ett sådant program en ökad osäkerhet (Elmroth 2009). 

2.1.4 Krav på energihushållning 

Tanken bakom de krav som finns för energihushållning är att energianvändningen för 

byggnader ska begränsas. ”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen 

begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och 

effektiv elanvändning” (Boverket 2011, s. 261). 

Nybyggda bostäder ska uppfylla krav som är ställda på den specifika energianvändningen, 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och installerad eleffekt (Boverket 2011). 

Boverket har delat upp Sverige i tre så kallade klimatzoner. Kraven beror på i vilken 

klimatzon huset byggs. Tabell 3 och 4 redovisar de krav som gäller för nybyggnation av 

bostäder (Boverket 2011, s. 266). Kravet på installerad eleffekt redovisas inte eftersom arbetet 

inte tar hänsyn till det.  

Tabell 3 Krav för bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme 

Klimatzon I II III

Specifik energianvändning

[kWh per m2 och år]

Genomsnittligt väregenom-

gångskoefficient [W/m2*K]

130 90

0,40,4

110

0,4
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Tabell 4 Krav för bostäder med elvärme 

Klimatzon I II III

Specifik energianvändning

[kWh per m2 och år]

Genomsnittligt väregenom-

gångskoefficient [W/m2*K]

95 75 55

0,4 0,4 0,4

 

Boverkets definition menar att ett hus har låg energianvändning och mycket låg 

energianvändning om dess specifika energianvändning ligger under 75 % respektive 50 % av 

kravet för aktuell klimatzon (Boverket 2011). 

2.1.5 VIP-Energy 

VIP-Energy 1.5.6 är ett dataprogram som är utvecklat av Strusoft AB. Programmet beräknar 

en byggnads energianvändning över en bestämd tidsperiod. VIP-Energy använder en 

dynamisk beräkningsmodell och utför beräkningar vid varje hel timme. Programmet tar 

hänsyn till bland annat det som står beskrivet tidigare i avsnittet värmetransport och det har 

många inställningsmöjligheter för påverkande faktorer som exempelvis omgivande klimat, 

brukarbeteende och önskat inomhusklimat. Programmet är även validerat enligt ASHRAE-

BESTEST, IEA-BESTEST och SS-EN-152651 (Strusoft 2012).   

 

Figur 1 Energiflöden som VIP-Energy tar hänsyn till. 

                                                 
1 ASHRAE: the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, IEA: International 
Energy Agency, BESTEST: Building Energy Simulation Test, SS-EN-15265: Svensk standard för validering av 
energiberäkningsprogram. 
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2.2 Livscykelkostnad 

Nuvärdesberäkning är ett verktyg som kan användas för att beräkna livscykelkostnaden för en 

investering. Metoden gör det möjligt att ta hänsyn till alla kostnader som uppkommer under 

en investerings livstid. Det bygger på en metod att omräkna en framtida kostnad till en 

gemensam referenspunkt, oftast nutid. Därför kallas detta värde för nuvärde. Anledningen till 

varför framtida kostnader omräknas till en gemensam referenspunkt är för att hänsyn skall tas 

till påverkande faktorer som inflation, prisstegring och potentiell värdeökning av kapital 

genom sparande. Dessa faktorer gör att pengar som man besitter idag inte har samma värde 

om ett antal år. (Löfsten 2002). 

"#�ä���	$ö�	&��&	����'&���	��(	#))��((��	å�	' = 	
&

*1 + �,�
 

I ovanstående uttryck beräknas nuvärdet för en nettobetalning (a) med kalkylräntan (r) samt 

antal år från referenstidpunkten betecknat (n) (Löfsten 2002). Nuvärdesberäkningar utförs för 

alla framtida kostnader och summeras till en nuvärdessumma. Denna nuvärdessumma är 

investeringens totala kostnad uttryckt i dagens pengar och kan användas för att jämföra olika 

investeringars lönsamhet. Nuvärdessumman kan liknas med det pengabelopp som man vid en 

investering behöver lägga undan för att täcka investeringens alla kostnader under en bestämd 

tidsperiod (Löfsten 2002). 

Känslighetsanalys 

För att ekonomiskt utvärdera en investering är det vanligt att utsätta den för olika 

förutsättningar. Detta för att analysera vilka konsekvenser det har på investeringens 

lönsamhet. Detta är grunden i det som kallas känslighetsanalys. Osäkerheter i ett kalkyl-

resultat kan analyseras med hjälp av att variera osäkra variabler. Exempelvis kan förändringar 

göras för variabler så som prisutveckling och inflation (Löfsten 2002). Oftast utförs 

känslighetsanalyser för prognosutfall där variablerna i beräkningen är sämre än vad man 

förväntar sig, då det största intresset för en investerare ligger i att veta hur dålig lönsamheten 

kan bli (Fuller 2010). De förutsättningar som kalkyleraren bedömer som mest sannolika blir 

utgångspunkten för en känslighetsanalys. Alternativa kalkyler utförs sen med förutsättningar 

som varieras från utgångspunkten. Dessa kalkyler blir komplement till den ursprungliga 

kalkylen och hjälper till med att svara på frågan vad händer om? Ett specialfall av 

känslighetsanalysen är extremvärdesanalysen som har syftet att se vad som händer om alla 
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variabler har sitt extremvärde. Till exempel kan det handla om att se vad som händer om allt 

går bra för investeringen eller om allt går dåligt (Löfsten 2002). 
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3 Metod 

För att kunna bestämma vilket val av yttervägg och fönstertyp som ger den lägsta 

livscykelkostnaden utförs nuvärdesberäkningar. Metoden gör det möjligt att både ta hänsyn 

till de kostnader som tillkommer direkt vid köp av ett hus och de som uppkommer under dess 

livstid. Fokus ligger alltså inte bara på investeringskostnaden för ett hus utan även på 

driftkostnaden då den kan ha en avgörande betydelse för livscykelkostnaden. Eftersom 

klimatet varierar i betydande utsträckning i landet och det finns tre klimatzoner angivna i BBR 

förefaller det därför naturligt att även ta hänsyn till vart i landet man bygger huset. Det blir 

alltså nödvändigt att utföra energiberäkningar på flera ställen i landet. Detta för att rapportens 

resultat skall kunna stämma överens med det verkliga utfallet vid olika utomhusklimat och för 

att kunna jämföra husets energihushållning med normkraven.  

Kostnader för uppvärmning det vill säga driftkostnaden varierar beroende på vilken 

uppvärmningsform som används. Arbetet är begränsat till tre olika uppvärmningsformer som 

valts utifrån att de är vanligt förekommande (Energimyndigheten 2011b). De uppvärmnings-

former som arbetet undersöker är: 

• Fjärrvärme 

• Bergvärme 

• Pelletseldning 

För att försöka ta hänsyn till de olika utomhusklimaten och energikraven för respektive 

klimatzon kommer ett förenklat tillvägagångssätt tillämpas. Det går ut på att låta tre orter 

representera de tre klimatzonerna, se figur 2. Följande orter får representera varje klimatzon: 

• Arjeplog  (Klimatzon I)  

• Borlänge  (Klimatzon II) 

• Jönköping (Klimatzon III) 

Orterna har valts utifrån deras geografiska läge i varje klimatzon. Valet är helt enkelt en 

subjektiv bedömning av att dessa orter i någon mening ligger i mitten av varje klimatzon samt 

att det fanns klimatdatafiler att tillgå för dessa orter. Ingen hänsyn har tagits till kust- och 

inlandsklimat.  
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Figur 2 Sveriges klimat-
zoner (egen illustration). 

Sammanfattningsvis kommer exempelhusets väggtjocklek och fönstertyp varieras samt 

undersökas utifrån uppvärmningsform och klimatzon. Varje förändring på exempelhuset 

resulterar i ett nytt beräkningsfall. Tre väggtjocklekar varieras med två fönstertyper samt tre 

klimatzoner och tre uppvärmningsformer. Vilket betyder att beräkningar utförs för totalt 54 

olika fall *3 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 3 = 54,. Kombinationerna värderas sedan genom en jämförelse mellan 

de olika husens nuvärdessumma och deras energiprestanda jämförs med normkraven. Figur 3 

visar ett exempel över en beräkningskombination. 

 

Figur 3 Exempel på beräkningskombination. Totalt är det 54 olika kombinationer som 
undersöks. 

exempelhus 

Klimatzon I 

Fjärrvärme 

Väggtyp 1 

Fönstertyp 1 Beräkningsfall 

Fönstertyp 2 

Väggtyp 2 

Väggtyp 3 Bergvärme 

Pellets Klimatzzon II 

Klimatzon III 
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För att beräkna exempelhusets energianvändning används energisimuleringsprogrammet VIP-

Energy. Det tar hänsyn till ett flertal parametrar som har avgörande betydelse för resultatet av 

energiberäkningen. Rapporten strävar mot att energiberäkningen ska motsvara det verkliga 

utfallet till så stor utsträckning som möjligt. Därför har stor möda lagts på att bestämma 

korrekta värden för alla påverkande faktorer på energibalansen. Då det inte har varit möjligt 

för oss att säkerställa värden på dessa faktorer har normalvärden antagits enligt 

programmanual och andra källor. 

När vi vet husets energianvändning kan vi använda kostnadsuppgifter för de valda 

uppvärmningsformerna för att bestämma driftkostnaden. Den del av den specifika energi-

användningen som tillförs genom uppvärmningssystemet det vill säga nettovärmebehovet 

används för att bestämma driftkostnaden. Nettovärmebehovet definierar rapporten som 

mängden värmeenergi som behövs tillföras genom uppvärmningssystemet för uppvärmning 

av hus och tappvarmvatten efter omvandlingsförluster i värmesystemet. Driftkostnaden kan 

sedan användas i investeringsbedömningen med hjälp av nuvärdesberäkningar.  

Eftersom investeringen endast resulterar i utgifter blir det lönsammaste alternativet det som 

har lägst nuvärdessumma. En känslighetsanalys utförs för att undersöka vad som händer med 

livscykelkostnaden om det verkliga utfallet inte blir som förväntat. Känslighetsanalysen i 

detta arbete följer metoden för extremvärdesanalys. Beräkningsmetoden är ett utförande av tre 

olika beräkningar. En beräkning där variablerna sätts till deras troliga värde. En beräkning 

där variablerna sätts till ett minimivärde och slutligen en beräkning där variablerna sätts till 

deras uppskattade maximivärde. De båda extremvärdena sätter gränserna för hur den genom-

snittsliga ekonomiska utvecklingen antas se ut i landet. Beräkningar som är utförda med de 

troliga värdena väger tyngst vid analysen och extremvärdesanalysens resultat används som 

komplement för att säkerställa ett trovärdigt resultat. Den konstruktionslösning som är 

överrepresenterad i de olika prognosutfallen antas vara den som resulterar i den lägsta 

livscykelkostnaden.  
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3.1 Beskrivning av exempelhus 

Det hus som vi kallar exempelhus är uppbyggd enligt uppdragsgivarens normala 

specifikationer och motsvarar en typisk beställning till företaget från privatpersoner. Därför 

valdes det att undersökningen skulle göras för detta hus. Huset är en tvåplansvilla med en 

140,4 m2 stor boyta och illustreras i figur 4. 

 

Figur 4 Exempel på husets färdiga utseende. 

Figur 5 visar fönsterplacering i förhållande till väderstreck och husets fasadbeklädnad.  

 

Figur 5 Fasadritningar över exempelhuset i fyra väderstreck. 
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Figur 6 visar en möjlig planlösning över våning 1.  

 

 

 

Figur 6 Möjlig planlösning för exempelhusets understa våning. 

Figur 7 visar en möjlig planlösning för våning 2. Dessa planlösningar har varit en utgångs-

punkt för arbetet t.ex. vid bestämning av fönsterplacering och mängdberäkning. 

 

Figur 7 Möjlig planlösning för exempelhusets översta våning. 
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3.1.1 Teknisk beskrivning av exempelhuset 

Avsnittet är en teknisk beskrivning av husets byggnadsdelar. 

Takkonstruktion 

Huset byggs med ett värmeisolerat vindsbjälklag som har ett uteluftsventilerat vindsutrymme 

med vattenavledande yttertak. Värmeisoleringen är av typen lössprutad ull med en total 

tjocklek av 500 millimeter. Vindsbjälklagets yta uppgår till 70,2 m2 och har det beräknade  

U-värdet 0,085 2 (3 ∗ 4⁄ . Figur 8 visar vindsbjälklaget i genomskärning. 

 

Figur 8 Detaljerad sektion över husets vindsbjälklag. 
Isoleringstjockleken är 500 millimeter. 
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Väggkonstruktion 

Huset byggs med en värmeisolerad lättregelstomme av typen Kartro lättregelsystem som är 

en typ av lättregelstomme med stående reglar. Reglarna hålls samman med hjälp av plåtbeslag 

och ändstycken av trä vid syll och hammarband. Arbetet undersöker variation i yttervägg. I 

tabell 5 redovisas vilka isoleringstjocklekar som undersöks. Tabellen redovisar också de olika 

väggarnas U-värden. Samtliga hus består av totalt 70,8 meter yttervägg med en rumshöjd på 

2,4 m. Figur 9 visar ett exempel på Kartro lättregelvägg med 245 millimeter tjock isolering. 

Tabell 5 De tre isoleringstjocklekarna som ytterväggen varieras med i 
undersökningen. Beräknat U-värde redovisas för väggar beroende på 
isoleringstjocklek 

Isoleringstjocklek i yttervägg [mm] U-värde [W/m2*K]
195 0,198
245 0,156
295 0,128  

 

Figur 9 Detaljerad sektion över ytterväggens lättregel-
konstruktion. Exemplet har en isoleringstjocklek på 245 
millimeter. 
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Grundkonstruktion: 

Grundkonstruktionen består av en varm platta på mark med tre skivor cellplastisolering. 

Skivorna är 100 mm tjocka och blir tillsammans ett 300 mm tjockt isoleringslager. I 

grundläggningen används ett kantelement av typen ALBA från tillverkaren S:T ERIKS AB. 

Cellplastisoleringen har ett värmeledningstal på λ = 0,036 2 ( ∗ 4⁄ . Kantelementet är ett 

armerat lättklinkerblock med det antagna värmeledningstalet 0,16 2 ( ∗ 4⁄ . Husets grund 

har arean 70,2 m2 och det beräknade U-värdet 0,115 2 ( ∗ 4⁄ . Figur 10 visar husets 

grundkonstruktion i genomskärning. 

 

Figur 10 Detaljerad sektion över husets grund-
konstruktion. Det är en varm platta på mark med 
isoleringstjockleken 300 millimeter och ett kantelement 
av typen ALBA. 
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Fönster 

Arkos använder fönster från Traryd fönster AB. I arbetets undersökning varieras klimatskalet 

med två typer av fönster. De två olika typer som används är av modellen Genuin och Genuin 

med tillhörande pluspaket (Genuin Plus). Skillnaden mellan fönstren är att pluspaketet 

innebär fönster med bättre U-värden. Tabell 6 redovisar U-värden för fasta och öppningsbara 

fönster.  

Tabell 6. U-värden för de två fönstertyper som exempelhusets klimatskal 
varieras med i undersökningen. U-värden varierar beroende på om fönstren 
är fasta eller öppningsbara. U-värden är hämtade från Traryd Fönster AB2

 

Typ av fönster Genuin Geniun med pluspaket
Öppningsbart 1,20 0,91
Fast 1,10 0,79  

Dörrar 

Arkos använder dörrar från Traryd Fönster AB. De två ytterdörrar som används är av 

modellen Sommarsäter med U-värdet 1,0. Den dörr som används på husets södersida är en 

pardörr av modellen Genuin fönsterdörr. I arbetets undersökning varieras klimatskalet med 

två typer av denna pardörr. Fönsterdörren har olika U-värden beroende på valbart pluspaket. 

Tabell 7 redovisar U-värden för fönsterdörren.  

Tabell 7 U-värden för de fönsterdörrar som exempelhusets klimatskal 
varieras med i undersökningen. U-Värden från Traryd Fönster AB8 

Typ av ytterdörr Genuin Geniun med pluspaket
Fönsterdörr 1,20 0,95  

Övriga indata för fönster och dörrar, som använts vid energiberäkningar, står skrivna i Bilaga 

3 energirelaterade indata. 

  

                                                 
2 Traryd Fönster AB, E-post kontakt den 16 april 2012. 
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3.2 Förutsättningar VIP-Energy 

I detta kapitel anges med förklarande text de antaganden som gjorts vid energiberäkningar av 

rapportens hus. I Bilaga 3 energirelaterade antaganden redovisas kompletterande förklaringar 

till avsnittet Allmänna indata och Processenergi och brukaren. 

3.2.1 Allmänna indata 

Beräkningarna utförs på tre orter som ska representera Sveriges tre klimatzoner. Eftersom 

husets omgivande miljö inte är känd används vanliga värden för horisontvinkel, vind-

hastighet, vindriktning, lufttryck och solreflektion från mark. 

Horisontvinkel 

Horisontvinkeln är vinkeln mellan horisonten och den 

omgivande miljöns högsta punkt. Omgivande miljö 

påverkar byggnaden genom att orsaka en skuggning 

som förhindrar en del av solinstrålningen. Skuggningen 

uttrycks i form av en horisontvinkel som tar hänsyn till 

den reduktionen. (Strusoft 2010) Vi har valt 30° som en 

generell horisontvinkel för alla beräkningsfall. Figur 11 

visar ett exempel på horisontvinkel. 

Vindhastighet 

Vindhastigheten har reducerats till 70 % av lokal vindhastighet i alla väderstreck. Det 

motsvarar en något skyddad bebyggelse. Normalt varierar den mellan 45 % till 95 % för 

skyddad respektive oskyddad bebyggelse (Strusoft 2010). Använda klimatdatafiler saknar 

data för vindriktning. Vid beräkning har en låst västlig vindriktning använts.  

Lufttryck 

Årsmedelvärde för lufttryck beroende på ort har antagits utifrån observationer av kartor och 

antagandet att lufttrycket är 1000 hPa vid havsnivån samt att det sjunker med 1 hPa per 8 

meters höjning (Strusoft 2010). Följande värden erhölls: 

• 950hPa (Arjeplog) 

• 980 hPa (Borlänge) 

• 970 hPa (Jönköping) 

Figur 11 Illustration av horisont-
vinkel (Strusoft 2010, s.39). 
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Solreflektion från mark 

En del av solstrålningen som träffar marken reflekteras mot byggnaden. Den solstrålningen 

används vid energiberäkningarna och anges i procent av solstrålning på mark. Normala 

värden varierar mellan 20-50 %. (Strusoft 2010). Vid beräkningar antogs 35 % solreflektion 

från mark.  

3.2.2 Byggnaden 

I följande avsnitt redovisas vilka förutsättningar och antaganden som gjorts för exempelhuset 

vid energiberäkning. Avsnittet redovisar totala areor för de olika byggnadsdelarna utan 

uppdelning i väderstreck. De är inte heller korrigerade för köldbryggors påverkan på arean. 

Byggnadsdelarna delas upp med en viss orientering för att ta hänsyn till variationen i 

utomhusmiljön runt huset. Längder, bredder och areor för byggnadsdelar i deras olika 

vädersträck och med hänsyn till köldbryggor redovisas i tabell A1 i Bilaga 2 Köldbryggor. 

Byggnadsspecifika indata redovisas i slutet av detta avsnitt.  

Köldbryggor 

Vid energiberäkningar har köldbryggor tagits hänsyn till genom att de beräknats som enskilda 

byggnadsdelar. Detta har medfört att väggarean har minskat med den yta som köldbryggorna 

tar upp, se bilaga 2 Köldbryggor. Tankesättet redovisas av figur 12 där de färgade ytorna 

representerar köldbryggor som har omarbetats till egna byggnadsdelar. Figuren visar insidan 

av ett rum. 

 

Figur 12 Köldbryggors inverkan på byggnadsdelars area. Färgerna 
representerar olika köldbryggor. 
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Figur 13 är en sektionsskiss som också visar köldbryggors inverkan på byggnadsdelarnas 

area. Figur 13 visar alla köldbryggor som identifierats och behandlats vid energiberäkningen 

förutom köldbryggan vid anslutning av ytterväggar. Den köldbryggan redovisas med grön 

färg i figur 12. 

 

Figur 13 Sektionsskiss över identifierade 
köldbryggor. 

Takkonstruktion 

Takkonstruktionen är samma för samtliga beräkningsfall och har förenklat byggts upp enligt 

figur 14. Byggnadsdelen har fått orienteringen TAK i programmet (Strusoft 2010). Vinds-

bjälklagets yta uppgår till 70,2 m2 för samtliga beräkningsfall. 

 

Figur 14 Vindsbjälklagets uppbyggnad i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy. 

330 mm Lössprutad isolering 

170 mm s1200 Underram/lössprutad isolering 

13 mm Gipsskiva 
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Ytterväggskonstruktion 

I figur 15 redovisas hur byggnadsdelen yttervägg är uppbyggd i VIP-Energy. Exemplet är för 

en vägg med 245 mm isoleringstjocklek. Orienteringen är satt till de fyra väderstrecken. 

Spikplåtarnas inverkan försummades efter att deras påverkan på byggnadsdelens energi-

transport beräknades som liten vid tester i programmet. Samtliga hus består av totalt 70,8 

meter yttervägg med en rumshöjd på 2,4 m.  

 

Figur 15 Ytterväggens uppbyggnad i energiberäkningsprogrammet VIP-
Energy. 

Grundkonstruktion 

Grundkonstruktionen är lika för samtliga hus och är uppbyggd enligt figur 16. Orienteringen 

är satt till Platta på mark 1-6 m (Strusoft 2010). Grundkonstruktionens yta uppgår till 70,2 m2 

för samtliga beräkningsfall. 

 

Figur 16 Grundens uppbyggnad i energiberäkningsprogrammet 
VIP-Energy.  
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Byggnadsspecifika indata 

Alla mängder som använts vid beräkningar kommer från montageritningar som 

uppdragsgivaren har lämnat. Se Bilaga 1 Ritningar för givna ritningar. Vid energiberäkning 

av exempelhuset har otäthetsfaktorn satts till 0,5 � � ∗ (3⁄  för alla byggnadsdelar förutom 

grund, fönster och dörrar. En riktlinje för lufttäthet i byggnadsdelar är att den ska ligga under 

0,8 � � ∗ (3⁄ . För passivhus går lufttätheten ner mot 0,3 � � ∗ (3⁄  (Petersson 2009). För 

grunden valdes otätheten 0,1 � � ∗ (3⁄ . Fönster och dörrars otäthetsfaktor sattes till 0,47 

� � ∗ (3⁄  utifrån produktinformation från tillverkaren.  

I energiberäkningsprogrammet krävs val av lägsta samt högsta nivå för byggnadsdelar. Då 

rumshöjden är 2,4 meter sattes högsta och lägsta nivån till 2,4 meter respektive 0 meter för 

alla byggnadsdelar som påverkas av detta.  

Exempelhusets Atemp är 140,4 m2 och används för att redovisa den specifika energi-

användningen. Ventilationen har ett bestämt flöde på 0,35 l/s per m2 från klockan 16:00 till 

08:00 nästföljande dag. Från klockan 08:00 till 16:00 är flödet satt till 0,1 l/s per m2. 

Antaganden är gjorda utifrån vilka krav som ställs på en byggnads ventilation enligt Boverket 

(2011). Detta förhållande gäller året om och ventilationen antas också ha en värmeåtervinning 

på 70 %. Materialdata som använts vid energiberäkning redovisas i tabell 8. 

Tabell 8 Materialdata som använts vid energiberäkning 

Material Värmeledningstal [W/m*K] Densitet [kg/m3] Värmekapacitet [Ws/kg*K]

Cellplast 0,036 25 1400

Lössprutad ull 0,042 40 800

Mineralull 0,036 50 840

Betong 1,700 2300 800

ALBA-Kantelement1 0,160 650 880

Trä 0,140 500 2300

Spånskiva 0,140 600 2300

Gipsskiva 0,220 900 1100

Dränerat grus 1,400 1800 1000

Luftspalt
2 1,000 40 1100

1
 Antagna värden för LECA-block från VIP-energy.

2
 Användes till mellanbjälklaget som utfyllnad ovanför ljudisoleringen. Antagna värden för luft.  
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3.2.3 Processenergi & Brukaren 

Avsnittet delas upp i fem olika begrepp. Fastighetsenergi och hushållsenergi är beståndsdelar 

till processenergi. Personvärme, tappvarmvatten och kylbehov är beståndsdelar till brukaren. 

Följande antaganden har gjorts:  

Fastighetsenergi 

Eftersom någon dokumentation över normalt värde för fastighetsenergianvändningen bland 

småhus inte har hittats utgår rapporten från en energistatistikundersökning som visade på en 

årlig fastighetsenergianvändning på 15 kWh per m2 bland flerbostadshus i Stockholm 

(Henriksson & Kellner 2005 refererad i SBUF 2009). Det är nödvändigt att ha ett värde på 

fastighetsenergin för beräkningarna eftersom det påverkar energibalansen och att en del av 

den energin kan tillgodoses som uppvärmning. Vid beräkningar antogs därför fastighets-

energianvändningen till 15 kWh per m2 Atemp och år. Värdet används för alla beräkningsfall. 

VIP-Energy använder enheten Watt per m2 vid energiberäkningen och omskrivningen av 

antaget värde blir då 1,7 Watt per m2. Ytterligare ett antagande är att 70 % av det kan 

tillgodoräknas rumsluften i form av uppvärmning (SBUF 2009). Det ger ett slutligt värde på 

1,2 Watt per m2 Atemp. 

Hushållsenergi 

Den hushållsenergi som exempelhuset använder antogs till 5700 kWh per år (Boverket 2007). 

Efter omskrivning för att passa programmets enhet för hushållsenergi erhölls värdet 4,64 Watt 

per m2. Återigen antas 70 % tillgodogöras som uppvärmning för rumsluften vilket ger värdet 

3,24 Watt per m2 (SBUF 2009).  

Personvärme 

Personvärmen antogs till 80 Watt per person under 14 timmar per dygn (Boverket 2007). Det 

motsvarar 46,67 Watt per person under ett dygn. Fyra personer antas använda bostaden och 

det, med hänsyn till golvarean, ger värdet 1,32 Watt per m2.  

Tappvarmvatten 

Exempelhusets tappvarmvattenbehov antogs vara 54,4 m3 per år. Utgår man från att det krävs 

55 kWh per m3 energi att värma upp 1 m3 vatten erhålls det antagna värdet 2992 kWh per år 

(Boverket 2007). Detta värde används för alla fall och är omskrivet till 2,43 Watt per m2.  
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3.3 Förutsättningar nuvärdesberäkning 

De faktorer som hänsyn tas till vid nuvärdesberäkningarna är som följer: 

• Kalkyltid 
• Investeringskostnad 

• Driftkostnad 
• Energiprisstegring 

• Inflation 
• Bolåneränta 

Kalkyltid 

Kalkyltid är vanligtvis den livslängd som en investering förväntas ha. Kalkyltiden som 

använts vid nuvärdesberäkningar är 50 år och är bestämd utifrån uppgifter om rimliga 

kalkyltider för klimatskal enligt Basiri och Forsling (2006). 

Investeringskostnad 

Eftersom rapporten utgår från ett grundfall vars grundinvestering endast skiljer sig från 

varandra beroende på val av yttervägg och fönster samt uppvärmningssystem sätts 

investeringskostnaden till summan för dessa delar. Det tillkommer också en extra 

transportkostnad för väggen med isoleringstjockleken 295 mm enligt uppdragsgivaren. Detta 

på grund av det ökade transportbehovet som övergången från 245 mm till 295 mm 

isoleringstjocklek innebär. Den kostnaden beror då självklart också på vart huset ska 

levereras. Investeringskostnader som används vid nuvärdesberäkningar blir således de 

kostnader som kunden får betala för yttervägg, fönster, uppvärmningssystem samt transport. 

Summerat pris för yttervägg och fönstertyp med hänsyn till den extra transportkostnaden 

redovisas i tabell 9. 

Tabell 9 Sammanlagda investeringskostnader för vägg, fönster och 
transport i de olika orterna. Detta är pris som kunden får betala för att få 
husets ytterväggar tillverkade och transporterade 

Väggtyp Fönstertyp Arjeplog Borlänge Jönköping

Genuin 330 000 kr 330 000 kr 330 000 kr

Genuin Plus 341 000 kr 341 000 kr 341 000 kr

Genuin 345 000 kr 345 000 kr 345 000 kr

Genuin Plus 357 000 kr 357 000 kr 357 000 kr

Genuin 387 000 kr 359 000 kr 369 000 kr

Genuin Plus 399 000 kr 370 000 kr 381 000 kr

195

295

245
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Investeringskostnader för uppvärmningssystemen redovisas i tabell 10. Redovisade värden är 

uppskattade medelvärden, grundade på investeringsinformation enligt publikationen Värme i 

villan (Energimyndigheten 2010). 

Tabell 10 Uppskattade investeringskostnader för 
uppvärmningssystem 

Uppvärmningssystem Investeringskostnad
Fjärrvärme 60 000 kr
Bergvärme 155 000 kr
Pellets 100 000 kr  

Driftkostnad & energiprisstegring 

Beräkningsfallens årliga driftkostnad som använts vid nuvärdesberäkning redovisas i Bilaga 4 

kostnads- och prisuppgifter. Exempelhusets driftkostnad utgår från dess årliga energibehov. 

Driftbehovet multipliceras sedan med energipriset för de olika energislagen för att ge en årlig 

driftkostnad. Vid beräkning av husens driftkostnad har korrigerade energipriser använts för att 

täcka den energiförlust som omvandlingen av inköpt energi till värmeenergi ger upphov till. 

Värdet för energikostnad korrigeras genom att konsumentpriset för inköpt energi divideras 

med uppvärmningssystemets årsmedelverkningsgrad. Se följande uttryck för beräknings-

metod av det korrigerade energipriset: 

4����6��&�	�'��6�)��� = 7'�ö)�)���
Å��(���������'�'6�6�&� 

I Tabell 11 redovisas de korrigerade energipriser som använts vid nuvärdesberäkningar. Dessa 

priser är uppskattade riksmedelpriser och antas därför gälla för alla klimatzoner. Beräkning av 

varje uppvärmningsforms korrigerade energipris redovisas i Bilaga 4 kostnads- och 

prisuppgifter.  

Tabell 11 korrigerat energipris för värmeenergi 

Uppvärmningsform Pris [kr/kWh]

Fjärrvärme 0,71
Bergvärme 0,54
Pellets 0,59
El* 1,61

*Till elaggregat i ventilationen  
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Den uppskattade energiprisstegringen för de olika energislagen redovisas i tabell 12. 

Energiprisstegringen hanteras som en extra kostnad vid nuvärdesberäkningen med följande 

uttryck *1 + ),� som multipliceras till driftskostnaden. Denna faktor spelar en avgörande roll 

för nuvärdesberäkningens resultat och kommer därför att varieras i känslighetsanalysen. Se 

bilaga 4 kostnads- och prisuppgifter för en detaljerad redovisning över gjorda antaganden 

angående energiprisstegringen. 

Tabell 12 Uppskattade värden för energiprisstegringen 

Prognos Fjärrvärme Bergvärme* Pellets El

Minimivärden 1,30% 3,10% 4,80% 3,10%
Troliga värden 3,30% 5,10% 6,80% 5,10%
Maximivärden 5,30% 7,10% 8,80% 7,10%

*Bergvärme använder el och får därför samma energiprisstegring som El  

Inflation 

För varje år minskar vanligtvis värdet på den svenska kronan vilket resulterar i att hänsyn 

måste tas till att en viss mängd pengar idag kommer ha ett lägre värde nästkommande år. 

Värdeminskning hanteras som en extra kostnad vid nuvärdesberäkningen med uttrycket 

*1 + �,� som multipliceras till driftskostnaden. Årlig inflation har uppskattats till 1,6 % 

genom en medelvärdesberäkning med hjälp av inflationen för åren 2000 till 2011. Vid 

känslighetsanalysen utförs beräkningar för en inflation på 0,1 % samt 3,1 %. Se bilaga 4 

kostnads- och prisuppgifter för beräkning av inflationen. 

Bolåneränta 

Arbetet utgår från att beställaren av huset måste ta ett bolån för att kunna finansiera sitt 

husköp. Räntan för att få låna pengar av banken till investeringen behandlas som en årsränta. 

Utförda nuvärdesberäkningar tar hänsyn till låneränta genom att den årliga driftkostnaden 

divideras med uttrycket *1 + �,�. Bolåneräntan har uppskattats till 3,6 % utifrån Riksbankens 

redovisning för årliga genomsnittliga bolåneräntor. Vid känslighetsanalysen utförs 

beräkningar med en bolåneränta på 1,6 % samt 5,6 %. Se bilaga 4 kostnads- och prisuppgifter 

för beräkning av bolåneräntan. 
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Beräkning av nuvärdessumma 

För att ta hänsyn till inflation, bolåneränta och energiprisstegring används följande uttryck 

som ger nuvärdet för driftkostnaden år n: 

"#�ä���	å�	' = 9*1 + ),�*1 + �,�
*1 + �,�  

Uppvärmning av huset sker i huvudsak med uppvärmningssystemet men även till viss del 

med ett elaggregat i ventilationssystemet som har till uppgift att värma upp ingående kalluft 

till en tilluftstemperatur på 15° C. Då energipris och energiprisstegring skiljer sig mellan 

elenergi och de övriga uppvärmningsformerna måste nuvärdet för varje års driftkostnad 

beräknas för både el och övrig uppvärmningsform var för sig. Utöver driftkostnaden 

tillkommer också grundinvesteringen. Detta resulterar i en nuvärdessumma som kan beräknas 

enligt följande uttryck: 

"#�ä�����#((& = G +;D=*1 + p=,? ∗ *1 + i,?
*1 + r,? + DB*1 + pB,

? ∗ *1 + i,?
*1 + r,?

?

C	
 

G = Grundinvestering       [kronor] 
Du = Årlig driftkostnad för vald uppvärmningsform    [kronor] 
pu = Energiprisstegring för vald uppvärmningsform   [procent] 
De = Årlig driftkostnad för el till elaggregat i ventilationen  [kronor] 
pe = Energiprisstegring för elenergi     [procent] 
i = Inflation        [procent] 
r = Bolåneränta        [procent] 
n = Kalkyltid        [år] 

Andra faktorer som påverkar nuvärdesberäkningarna 

Ett hus kräver alltid underhåll och det ger en kostnad man bör ta hänsyn till vid en 

nuvärdesberäkning. Kostnader för underhållsarbeten och reparationer tas det dock ingen 

hänsyn till i beräkningarna eftersom antagandet har gjorts att de är lika för alla fall.  

Andrahandsvärde eller restvärde som det brukar kallas i investeringssammanhang omfattas 

inte i beräkningen. Värdet förväntas ha en stor spridning för de olika husen. Andrahands-

värdet kan skilja sig beroende på placering av huset, om det är på landsbygden eller i en stad. 

På grund av osäkerheten gällande andrahandsvärdet omfattas det inte av nuvärdes-

beräkningarna. 
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4 Resultat 

Avsnittet resultat är indelat i underrubrikerna energiberäkning och nuvärdesberäkning. I 

delavsnittet energiberäkning redovisas resultatet för exempelhusets nettovärmebehov, 

specifika energianvändning för varje uppvärmningsform och genomsnittliga värme-

genomgångskoefficient som kommer från energiberäkningar i programmet VIP-Energy. I 

delavsnittet nuvärdesberäkningar redovisas resultatet från nuvärdesberäkningarna med 

tillhörande känslighetsanalyser. 

4.1 Energiberäkning 

Resultatet från energiberäkningar i VIP-Energy är uppdelat i tre delresultat. Ett resultat som 

redovisar exempelhusets nettovärmebehov beroende på klimatzon, fönstertyp samt isolerings-

grad i yttervägg. Ett resultat som redovisar den specifika energianvändningen för varje 

uppvärmningsform och slutligen ett resultat som redovisar exempelhusets genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient beroende på val av fönster och yttervägg. 

4.1.1 Nettovärmebehov 

I tabell 13, tabell 14 och tabell 15 redovisas nettovärmebehovet som exempelhuset beräknas 

få i varje klimatzon med de olika väggtjocklekarna och fönstren. Nettovärmebehovet är den 

faktiska mängden värmeenergi som behövs tillföras huset. 

Tabell 13 Exempelhusets nettovärmebehov i klimatzon I 

 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Nettovärmebehov [kWh/m2 Atemp]

Genuin 92
Genuin Plus 84
Genuin 86
Genuin Plus 79
Genuin 83
Genuin Plus 75

195 mm

245 mm

295 mm
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Tabell 14 Exempelhusets nettovärmebehov i klimatzon II 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Nettovärmebehov [kWh/m2 Atemp]
Genuin 68
Genuin Plus 62
Genuin 64
Genuin Plus 59
Genuin 62
Genuin Plus 56

195 mm

245 mm

295 mm
 

Tabell 15 Exempelhusets nettovärmebehov i klimatzon III 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Nettovärmebehov [kWh/m2 Atemp]
Genuin 61
Genuin Plus 56
Genuin 58
Genuin Plus 53
Genuin 56
Genuin Plus 51

195 mm

295 mm

245 mm

 

Figur 17 visar ett stapeldiagram över nettovärmebehovet som de olika konstruktionsvalen 

beräknats ha i respektive klimatzon. Konstruktionsvalen är benämnda med ytterväggens 

isoleringstjocklek och respektive fönstertyp. 
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Figur 17 Exempelhusets beräknade nettovärmebehov för de olika klimatzonerna och 

konstruktionsvalen.  
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4.1.2 Specifik energianvändning 

Här redovisas den specifika energianvändningen för de olika exempelhusen beroende på 

klimatzon, fönster samt isoleringstjocklek i vägg. Den specifika energianvändningen varierar 

mellan de olika uppvärmningsformerna vilket har gjort att resultatet redovisas för varje 

uppvärmningsform. 

Specifik energianvändning för exempelhus med fjärrvärme 

I tabell 16, tabell 17 och tabell 18 redovisas den specifika energianvändningen som exempel-

huset beräknas få med fjärrvärme som uppvärmningsform. 

Tabell 16 Exempelhusets specifika energianvändning i klimatzon I för 
uppvärmningsformen fjärrvärme 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Specifik energianvändning [kWh/m2 Atemp]

Genuin 108
Genuin Plus 100
Genuin 103
Genuin Plus 95
Genuin 101
Genuin Plus 93

195 mm

245 mm

295 mm
 

Tabell 17 Exempelhusets specifika energianvändning i klimatzon II för 
uppvärmningsformen fjärrvärme 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Specifik energianvändning [kWh/m2 Atemp]
Genuin 84
Genuin Plus 79
Genuin 81
Genuin Plus 75
Genuin 78
Genuin Plus 73

195 mm

245 mm

295 mm
 

Tabell 18 Exempelhusets specifika energianvändning i klimatzon III för 
uppvärmningsformen fjärrvärme 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Specifik energianvändning [kWh/m2 Atemp]
Genuin 77
Genuin Plus 72
Genuin 74
Genuin Plus 69
Genuin 72
Genuin Plus 67

295 mm

195 mm

245 mm
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Figur 18 visar ett stapeldiagram över den specifika energiförbrukningen som exempelhuset 

beräknas ha med fjärrvärme som uppvärmningsform. Stapeldiagrammet är en 

sammanställning av redovisade värden i tabell 16, tabell 17 och tabell 18. De olika 

konstruktionsvalen är benämnda med isoleringstjockleken för ytterväggen tillsammans med 

den fönstertyp som används. Om huset exempelvis byggs med Genuin Plus fönster och en 

yttervägg med isoleringstjockleken 245 mm får det benämningen 245 Genuin Plus i 

diagramförklaringen. 
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Figur 18 Beräknad specifik energianvändning för ett exempelhus som värms upp med 
fjärrvärme. Resultatet redovisas för alla konstruktionsval i de tre klimatzonerna. De 
röda linjerna markerar BBR:s minimikrav. 
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Specifik energianvändning för exempelhus med bergvärme: 

I tabell 19, tabell 20 och tabell 21 redovisas den specifika energianvändningen som exempel-

huset beräknas få med bergvärme som uppvärmningsform. 

Tabell 19 Exempelhusets specifika energianvändning i klimatzon I för 
uppvärmningsformen bergvärme 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Specifik energianvändning [kWh/m2 Atemp]

Genuin 48
Genuin Plus 46
Genuin 47
Genuin Plus 44
Genuin 46
Genuin Plus 44

195 mm

245 mm

295 mm
 

Tabell 20 Exempelhusets specifika energianvändning i klimatzon II för 
uppvärmningsformen bergvärme 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Specifik energianvändning [kWh/m2 Atemp]

Genuin 48
Genuin Plus 46
Genuin 47
Genuin Plus 44
Genuin 46
Genuin Plus 44

195 mm

245 mm

295 mm
 

Tabell 21 Exempelhusets specifika energianvändning i klimatzon III för 
uppvärmningsformen bergvärme 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Specifik energianvändning [kWh/m2 Atemp]
Genuin 36
Genuin Plus 35
Genuin 35
Genuin Plus 34
Genuin 35
Genuin Plus 33

295 mm

195 mm

245 mm
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Figur 19 visar ett stapeldiagram över den specifika energiförbrukningen som exempelhuset 

beräknas ha med bergvärme som uppvärmningsform. Stapeldiagrammet är en samman-

ställning av redovisade värden i tabell 19, tabell 20 och tabell 21. 
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Figur 19 Beräknad specifik energianvändning för ett exempelhus som värms upp med 
bergvärme. Resultatet redovisas för alla konstruktionsval i de tre klimatzonerna. De 
röda linjerna markerar BBR:s minimikrav. 
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Specifik energianvändning för exempelhus med pelletseldning: 

I tabell 22, tabell 23 och tabell 24 redovisas den specifika energianvändningen som exempel-

huset beräknas få med pelletseldning som uppvärmningsform. 

Tabell 22 Exempelhusets specifika energianvändning i klimatzon I för 
uppvärmningsformen pelletseldning 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Specifik energianvändning [kWh/m2 Atemp]

Genuin 122
Genuin Plus 113
Genuin 116
Genuin Plus 107
Genuin 114
Genuin Plus 105

195 mm

245 mm

295 mm
 

Tabell 23 Exempelhusets specifika energianvändning i klimatzon II för 
uppvärmningsformen pelletseldning 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Specifik energianvändning [kWh/m2 Atemp]
Genuin 95
Genuin Plus 88
Genuin 90
Genuin Plus 84
Genuin 88
Genuin Plus 81

195 mm

245 mm

295 mm
 

 

Tabell 24 Exempelhusets specifika energianvändning i klimatzon III för 
uppvärmningsformen pelletseldning 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Specifik energianvändning [kWh/m2 Atemp]

Genuin 122
Genuin Plus 113
Genuin 116
Genuin Plus 107
Genuin 114
Genuin Plus 105

195 mm

245 mm

295 mm
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Figur 20 visar ett stapeldiagram över den specifika energiförbrukningen som exempelhuset 

beräknas ha med pelletseldning som uppvärmningsform. Stapeldiagrammet är en samman-

ställning av redovisade värden i tabell 22, tabell 23 och tabell 24. 
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Figur 20 Beräknad specifik energianvändning för ett exempelhus som värms upp med 
pellets. Resultatet redovisas för alla konstruktionsval i de tre klimatzonerna. De röda 
linjerna markerar BBR:s minimikrav. 

 

4.1.3 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um 

Tabell 25 redovisar den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, beroende på val av 

fönster och yttervägg, för exempelhuset som beräknats med hjälp av VIP-Energy. Värdet är 

oberoende av uppvärmningsform och i vilken klimatzon huset skall byggas.  

Tabell 25 Beräknad genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för 
exempelhuset, beroende på val av fönster och isoleringstjocklek i yttervägg. 
Tabellen redovisar även BBR:s minimikrav 

Ytterväggtjocklek Fönstertyp Um Um, krav

Genuin 0,30
Genuin Plus 0,27
Genuin 0,28
Genuin Plus 0,26
Genuin 0,27
Genuin Plus 0,24

195 mm

245 mm

295 mm

0,4

0,4

0,4
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4.2 Nuvärdesberäkning 
Beräknade nuvärdessummor från känslighetsanalysen redovisas i tabell 26, tabell 27 och 

tabell 28. Tabellerna visar, för valda uppvärmningsformer, vilken nuvärdessumma de olika 

vägg-, och fönstertyperna har. För varje kombination och uppvärmningsform ges tre värden, 

och de rödmarkerade värdena är de med lägst nuvärdessumma. Det inringade värdet är det 

som bygger på det troliga framtida utfallet och de rödmarkerade max- och minvärdena 

kommer från känslighetsanalysen. 

Tabell 26 Exempelhusets nuvärdessummor i klimatzon I för alla vägg- och fönstertyper 
samt uppvärmningsformer. Nuvärdessummorna är redovisade i tusentals kronor. De 
lägsta nuvärdessummorna har rödmarkerats och de troligaste utfallen har ringats in 

Vägg och fönster Min Troligt Max Min Troligt Max Min Troligt Max

195 Genuin 853 1082 1465 1034 1338 1853 1380 1954 2938

195 Genuin Plus 827 1038 1390 1000 1279 1752 1310 1835 2734

245 Genuin 844 1062 1425 1020 1308 1796 1344 1885 2816

245 Genuin Plus 818 1018 1350 987 1249 1695 1274 1767 2613

295 Genuin 871 1081 1432 1044 1321 1792 1353 1874 2770

295 Genuin Plus 845 1037 1357 1010 1263 1692 1283 1756 2568

Fjärrvärme Bergvärme Pellets

 

 

Tabell 27 Exempelhusets nuvärdessummor i klimatzon II för alla vägg- och 
fönstertyper samt uppvärmningsformer. Nuvärdessummorna är redovisade i tusentals 
kronor. De lägsta nuvärdessummorna har rödmarkerats och de troligaste utfallen har 
ringats in 

Vägg och fönster Min Troligt Max Min Troligt Max Min Troligt Max

195 Genuin 728 895 1174 888 1112 1490 1137 1564 2297

195 Genuin Plus 713 866 1122 867 1072 1420 1089 1480 2152

245 Genuin 726 884 1149 883 1094 1453 1114 1518 2211

245 Genuin Plus 711 856 1098 861,4 1055 1383 1067 1435 2067

295 Genuin 728 881 1136 882 1086 1432 1103 1492 2160

295 Genuin Plus 713 852 1085 861,2 1047 1363 1056 1410 2017

Fjärrvärme Bergvärme Pellets
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Tabell 28 Exempelhusets nuvärdessummor i klimatzon III för alla vägg- och 
fönstertyper samt uppvärmningsformer. Nuvärdessummorna är redovisade i tusentals 
kronor. De lägsta nuvärdessummorna har rödmarkerats och de troligaste utfallen har 
ringats in 

Vägg och fönster Min Troligt Max Min Troligt Max Min Troligt Max

195 Genuin 690 837 1083 843 1042 1378 1062 1444 2101

195 Genuin Plus 677,2 813 1039 826 1008 1318 1022 1373 1976

245 Genuin 690 829 1063 840 1028 1347 1044 1406 2028

245 Genuin Plus 677,5 806 1020 823 995 1288 1005 1336 1904

295 Genuin 704 839 1064 852 1034 1342 1047 1396 1996

295 Genuin Plus 692 815 1022 836 1001 1283 1008 1326 1874

Fjärrvärme Bergvärme Pellets
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5 Analys 

Analysen av rapportens resultat har delats upp i tre delar. De första två är en analys av 

resultatet från arbetets två huvuddelar, energiberäkning och nuvärdesberäkning. Efter dessa 

två delar kommer avsnittet diskussion. Det avsnittet är en diskussion för hur arbetet 

genomförts och vilka brister som finns i arbetet.  

5.1 Energiberäkning 

Analysen av resultatet från energiberäkningarna har delats upp i delarna nettovärmebehov, 

specifik energianvändning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient.  

5.5.1 Nettovärmebehov 

Uppvärmningsbehovet för exempelhuset redovisas i tabell 13, tabell 14 och tabell 15 i form 

av nettovärmebehov. Det blir självklart störst i Arjeplog där det högsta värdet för 

nettovärmebehovet gick upp till 92 kWh/m2Atemp. Som minst blev nettovärmebehovet 75 

kWh/m2Atemp i Arjeplog. Motsvarande siffror för Borlänge blev 68 och 56 kWh/m2Atemp. Och 

för Jönköping 61 och 51 kWh/m2Atemp. 

Exempelhusets olika nettovärmebehov som redovisas i figur 17 ger en tydlig bild över hur 

husets uppvärmningsbehov förändras när väggtjocklek och fönstertyp varieras. En analys av 

nettovärmebehovet ger en tydligare bild av förändringars påverkan på uppvärmningsbehovet 

än den specifika energianvändningen. Detta på grund av att nettovärmebehovet anger den 

faktiska mängd värmeenergi som behövs för att erhålla vald inomhustemperatur. 

Utifrån resultatet ser vi att nettovärmebehovet i snitt minskar med 8,7 % vid byte till 

energieffektivare fönster. Tabell 29 redovisar den procentuella minskningen av 

nettovärmebehovet som bättre fönster ger. Vi ser även att en ökning av väggdimension i 

genomsnitt ger en minskning med 4,7 % beroende på klimatzon och vilka fönster som 

används, se tabell 30. Den redovisar procentuella minskingar av nettovärmebehovet vid en 

ökning av isoleringstjockleken med 50 mm.  
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Tabell 29 Genomsnittlig minskning av nettovärme-
behovet vid val av energieffektivare fönster oberoende 
av väggtjocklek 

Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III
9,00% 8,70% 8,50%  

Tabell 30 Procentuell minskning av nettovärmebehovet vid ökad dimension av 
yttervägg 

Isoleringstjocklek Fönstertyp Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III
Genuin 5,50% 5,44% 5,31%
Genuin Plus 5,97% 5,85% 5,67%
Genuin 3,69% 3,63% 3,52%
Genuin Plus 4,03% 3,92% 3,77%

195-245

245-295
 

Utifrån en medelvärdesberäkning mellan de olika procentuella förbättringarna ser vi att 

energieffektiva fönster i snitt sänker nettovärmebehovet med 4 procentenheter mer än vad en 

ökning i ytterväggsdimension gör. Detta gäller för arbetets exempelhus som har en 

fönsterarea som motsvarar ca 7,6 % av husets omslutande area. Har byggnaden en större 

andel fönster ger ett val av energieffektivare fönster en ännu större minskning på nettovärme-

behovet. Om byggnaden har en mindre andel fönster minskar deras betydelse och en 

förändring i ytterväggsdimension ger ett större utslag på nettovärmebehovet. 

5.5.2 Specifik energianvändning 

Resultatet av den specifika energianvändningen visade att inget av de fall som omfattats av 

detta arbete får en oacceptabel energianvändning. Samtliga fall uppfyller gällande normkrav 

för nybyggnation även om vissa fall hamnat nära. Spannet för de olika fallens energi-

användning ligger mellan 46 % och 96 % av ställda krav. Därför har flera en låg eller mycket 

låg energianvändning enligt Boverkets definition.  

För att ge en bild av hur väl de olika fallen presterar utifrån Boverkets definitioner har tabell 

31 sammanställts. Tabellen redovisar hur många olika hus, för de olika uppvärmnings-

formerna, som får definitionen låg energianvändning och mycket låg energianvändning.  
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Tabell 31 Antalet exempelhus för varje uppvärmningsform som får en specifik 
energiförbrukning som definieras som låg (< 75 % av krav) och mycket låg (< 50 % 
av krav) 

< 50 % 50 % < X < 75 % >75 %
Fjärrvärme 0 8 10
Bergvärme 9 9 0
Pellets 0 1 17

Totalt 9 18 27  

 

Tabell 31 visar tydligt att den specifika energianvändningen, för hus som är uppvärmda med 

bergvärme, definieras som låg eller mycket låg. Inget exempelhus som är uppvärmt med 

bergvärme får en specifik energianvändning som uppgår till mer än 75 % av kravet. För hus 

som är uppvärmda med fjärrvärme får endast nio hus definitionen låg energianvändning och 

inga hus får definitionen mycket låg energianvändning. För hus som är uppvärmda med 

pellets får endast ett hus en specifik energianvändning som definieras som låg. Utifrån vad 

tabell 31 visar angående de olika husens specifika energianvändning kan bergvärme ses som 

det miljövänligaste. Detta tror vi dock kan vara missvisande då man bör undvika att värma 

upp hus med elvärme. Pellets och ibland även fjärrvärme är uppvärmningsformer som nyttjar 

biobränslen vid produktion av energi. Detta medför att dessa uppvärmningsformer skulle 

kunna ha en mindre negativ påverkan på miljön än bergvärme, trots den högre 

energianvändningen. Detta gäller givetvis endast om elen som används för drift av 

bergvärmepumpen inte kommer från någon förnyelsebar energikälla. 

Det fall som hamnar närmast kravet är ett hus med en 195 mm isoleringstjocklek i yttervägg 

med de sämre fönstren, placerat i Jönköping och som värms upp genom pelletseldning. Det 

beräknades få en specifik energianvändning på 86 kWh/m2 Atemp och år vilket motsvarar ca 96 

% av gällande minimikrav i klimatzonen. Det fall som gav en specifik energianvändning som 

står sig bäst jämtemot gällande krav är det hus som byggs med 295 mm isoleringstjocklek i 

yttervägg, Genuin Plus fönster, som är placerat i Arjeplog och värms upp med bergvärme. 

Detta exempelhus beräknades få en specifik energianvändning på 44 kWh/m2 Atemp och år 

vilket motsvarar ca 46 % av gällande minimikrav i klimatzonen. 

Eftersom BBR:s krav på energihushållning är lika för hus som värms upp med pellets och 

fjärrvärme men inte för de som använder elvärme valdes det att analysera dessa separat. En 

del som analyserar fjärrvärme och pellets samt en del som analyserar bergvärme. 
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Fjärrvärme & pellets 

I figur 18 och figur 20 ser vi hur energianvändningen för hus, uppvärmda med fjärrvärme och 

pellets, står sig mot gällande krav. Anledningen till varför hus som är uppvärmda med 

fjärrvärme får en lägre specifik energianvändning än de som eldar med pellets är att 

energiproduktionen av fjärrvärme sker utanför huset. Detta gör att omvandlingsfaktorer inte 

påverkar värdet för specifik energianvändning. För hushåll som eldar med pellets påverkar 

pelletspannans verkningsgrad den specifika energianvändningen negativt. 

I samtliga klimatzoner får alla exempelhus en specifik energianvändning som hamnar under 

gällande minimikrav. Detta gäller både för hus som värms upp med fjärrvärme och de som 

värms upp med pellets. Hus som värms upp med pellets får en energianvändning som hamnar 

närmare BBR:s krav. Om man planerar bygga ett hus som värms upp med pellets bör man 

undvika att bygga det med 195 mm isoleringstjocklek i yttervägg och fönstertyp Genuin. 

Detta leder till ett hus som hamnar nära samhällets minimikrav för energianvändning vilket 

inte är någonting man vill sträva efter.  

Oavsett valt uppvärmningssystem bör man sträva efter att minska energianvändningen så 

långt som möjligt. Detta eftersom syftet med BBR:s energikrav är att få en så låg 

energianvändning som möjlig och därav en god energihushållning. Som tidigare nämnts så 

bör man även fundera på vilka konsekvenser ens uppvärmningssystem har på miljön beroende 

på om det använder en förnyelsebar energikälla eller inte. Det kan säkert förekomma fall där 

en högre energianvändning är motiverat om man använder en förnyelsebar energikälla.  

Bergvärme 

I figur 19 ser vi hur energianvändningen för hus, uppvärmda med bergvärme, står sig mot 

gällande krav. Som figuren visar får alla exempelhus en specifik energianvändning som 

hamnar under gällande krav. Anledningen till varför den specifika energianvändningen är 

mycket lägre för bergvärme än för de andra uppvärmningsformerna är att bergvärmepumpen, 

som vi räknat med, använder en del elenergi för att ge tre delar värmeenergi. Detta ger en 

lägre specifik energianvändning då endast levererad elenergi inräknas till den specifika 

energianvändningen. 

I samtliga klimatzoner får alla exempelhus en specifik energianvändning som hamnar under 

eller mycket under gällande minimikrav för hus som använder elvärme. Den specifika energi-

användningen hamnar längre ifrån minimikraven i klimatzon I än för klimatzon II och III. 
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Men antagligen kommer inte bergvärmepumpen kunna täcka hela årets värmebehov oavsett 

klimatzon. Speciellt i klimatzon I tror vi det kommer behövas spetsvärme i form av 

direktverkande el. Detta kommer troligtvis ge utslag på energianvändningen och därför 

riskera att påverka vårt resultat för hus med uppvärmningsformen bergvärme.  

5.1.3 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

De beräknade genomsnittliga värmegenomgångskoefficienterna för de olika konstruktions-

valen redovisas i tabell 25. Samtliga fall hamnar under BBR:s krav för värmetransport genom 

klimatskalet. exempelhusens genomsnittliga U-värden varierar mellan 0,24 och 0,3 vilket 

motsvarar 60 % respektive 75 % av kravet. Kravet på genomsnittlig värmegenomgångs-

koefficient sätter gränsen för de maximala transmissionsförlusterna som en byggnad får ha 

genom klimatskalet. Eftersom ett hus med genomsnittligt U-värde på 0,2 anses som ett hus 

med ett mycket välisolerat klimatskal så kan exempelhusens bästa alternativ med värdet 0,24 

ses som välisolerat. 

5.2 Nuvärdesberäkning 

Resultatet från nuvärdesberäkningarna visar på att fönstertypen Genuin Plus alltid är 

fördelaktigast. Detta resultat gäller för samtliga fall, oberoende av klimatzon. Resultatet visar 

även på att isoleringstjockleken 295 mm i yttervägg är gynnsammast i fem fall av nio. För 

resterande fall är en yttervägg med isoleringstjockleken 245 mm gynnsammast med våra 

förutsättningar. Vid nybyggnation av ett prefabricerat småhus, av liknande slag som det vi har 

utfört beräkningar på i denna rapport, bör man åtminstone bygga med ytterväggar som har 

isoleringstjockleken 245 mm. 

Tabell 32 redovisar vilka konstruktionsval som, enligt våra beräkningar, är de ekonomiskt 

gynnsammaste. Konstruktionsvalen är redovisade för varje klimatzon och uppvärmningsform. 

Tabell 32 Alternativ som resulterar i lägst nuvärdessumma för de olika 
klimatzonerna och uppvärmningsformerna. Plustecknet symboliserar Genuin Plus 

Klimatzon fjärrvärme bergvärme pellets
1 245 mm + 245 mm + 295 mm +
2 295 mm + 295 mm + 295 mm +
3 245 mm + 245 mm + 295 mm +  
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Tabell 33 redovisar vilka val som ger lägst nuvärdessumma i varje klimatzon. Det framgår i 

tabellen att fjärrvärme är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet i de tre klimatzonerna 

samt att fönster av typen Genuin Plus alltid bör väljas. 

Tabell 33 Val av uppvärmningsform, isoleringstjocklek i yttervägg samt fönstertyp 
som resulterar i lägst nuvärdessumma för varje klimatzon 

Klimatzon I II III

Uppvärmningsform Fjärrvärme Fjärrvärme Fjärrvärme

Isoleringstjocklek i yttervägg 245 mm 295 mm 245 mm

Fönstertyp Genuin Plus Genuin Plus Genuin Plus 

5.3 Diskussion av rapportens metod 

I detta avsnitt diskuteras den metod som använts i arbetet. Avsnittet är uppdelat i delarna 

tillvägagångssätt, energiberäkning, nuvärdesberäkning och antaganden. I delen 

tillvägagångssätt diskuteras rapportens grundläggande metod för att lösa bestämd uppgift. I 

avsnitten energiberäkning och nuvärdesberäkning diskuteras metoder för arbetets utförda 

beräkningar. Slutligen diskuteras olika allmänna antaganden som gjorts under arbetets gång i 

avsnittet antaganden. 

5.3.1 Tillvägagångssätt 

Arbetets metod att redogöra för hur ett hus, liknande vårt, bör utformas ser vi som lyckad. 

Problematiken med arbetets potentiella storlek, vid kombinationer av flera byggnadsdelar än 

de som vi valde att undersöka, anser vi har lösts på ett vettigt sätt. Det är givetvis en brist att 

vi inte har undersökt potentialen i extra isolering i grund och tak men vi ser denna brist som 

förhållandevis liten. 

En påtaglig brist i arbetet är dock vårt val att endast undersöka isoleringstjocklekarna 195, 

245 och 295 mm i yttervägg. Vi ser det ändå som ett rimligt val av metod utifrån arbetets 

tidsram samt att Arkos för tillfället bygger med 245 mm isoleringstjocklek i yttervägg. Vi har 

dock sett en möjlig förbättring av arbetet genom att undersöka lönsamheten i att bygga med 

exempelvis 395 mm isoleringstjocklek i yttervägg. Då resultatet i många fall visade att den 

tjockaste väggen, av våra alternativ, blev lönsammast finns givetvis möjligheten att ytterligare 

isolering kan ge ett ännu lägre nuvärde för huset. Samma problematik gäller även för fönster. 
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5.3.2 Energiberäkning 

Energiberäkningen ser vi som utfört med rimlig noggrannhet för ett arbete av denna sort. En 

brist som vi har insett finns i energiberäkningen är att ingen hänsyn har tagits till innerväggars 

värmelagrande förmåga. Hänsyn har endast tagits till mellanbjälklagets värmelagrings-

förmåga. Andra brister som finns i energiberäkningen är givetvis våra generella antaganden 

som kommer av att vi inte kunnat bestämma husets omgivande miljö för de olika 

klimatzonerna. Detta ger att resultatet endast är generellt för varje klimatzon. Beroende på 

husets omgivande miljö där man bygger stämmer resultatet mer eller mindre överens med det 

verkliga utfallet. 

En annan brist i energiberäkningen är antagandet för de olika byggnadsdelarnas täthet. Ett 

klimatskals täthet spelar en stor roll för storleken av husets nettovärmebehov. Vi tror att en 

extra ansträngning i att få huset så tätt som möjligt kan leda till en lägre energianvändning till 

ett lägre pris än för extra investering i både fönster och yttervägg. Detta vore en undersökning 

som vi ser som ytterst relevant för att kunna bestämma hur tid och pengar skall användas för 

att husets energianvändning ska bli så låg som möjligt till ett så lågt pris som möjligt. 

5.3.3 Nuvärdesberäkning 

I nuvärdesberäkningen har flera brister i arbetet konstaterats. Brister i känslighetsanalysen och 

brister som kommer av nuvärdesmetodens krav på kalkyltid redovisas längre fram i denna del. 

Själva metoden för investeringsbedömning som använts har sina brister då resultatet endast 

säger vilken investering som blir lönsammast enligt de antaganden som gjorts. Vi tror att det 

vore lämpligt med kompletterande resultat så som exempelvis återbetalningstid för olika 

investeringar. Detta skulle ge en bättre bild av vilken investering som är lönsam beroende på 

hur länge man vill bruka sitt hus. 

Känslighetsanalys 

Metoden att utföra en känslighetsanalys av sorten extremvärdesanalys tror vi kan ha lett till ett 

osäkert resultat. Med facit i hand tror vi metoden att komplettera troliga ekonomiska utfall 

med beräkningar för extremfall kan vara missvisande. Troligheten att något av de 

kompletterande fallen skulle ske ser vi som liten. Utifrån de egna tester som gjorts vid 

nuvärdesberäkningar har vi sett att små förändringar i beräkningens variabler kan leda till 

betydande variation av resultatet. Resultatet från beräkningar som är utförda med troliga 
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värden stämmer givetvis. Men en grundligare känslighetsanalys som undersökt mindre 

förändringar i nuvärdesberäkningens variabler hade troligtvis varit lämpligare. Detta för att 

försäkra sig om korrekta resultat. 

Kalkyltid 

Ett antagande som har lett till att rapportens resultat har fått en begränsad målgrupp är 

antagandet att huset skall brukas av husköparen i 50 år. Detta måste inte vara ett felaktigt 

antagande då det är en rimlig livslängd för husets klimatskal och ett troligt antal år som 

privatpersoner äger och brukar ett hus. Bristen i detta antagande är att det leder till ett resultat 

som inte gäller för investerare som planerar byta bostad tidigare eller senare än vad som 

antagits. Lämnar man bostaden efter redan 20 år gör det givetvis att man inte kan tillgodose 

sig besparingen i årlig driftkostnad som ett energieffektivare klimatskal ger de sista 30 åren. 

Förhoppningen är dock att andrahandsvärdet för huset, i omnämnt fall, skall väga upp för 

denna ”förlust”. Det finns uppenbarligen en osäkerhet i detta. 

5.3.4 Antaganden 

Vid varje gjort antagande har det givetvis medföljt en viss osäkerhet som påverkar resultatets 

trovärdighet. Det har, som tidigare nämnts, inte varit möjligt att exakt bestämma alla variabler 

och indata som exempelvis vindriktning, solreflektion från mark, horisontvinkel, bolåneränta 

och inflation. Utifrån den givna tidsramen anser vi dock att våra antaganden har varit 

tillräckligt noggranna.  
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6 Slutsatser 

Uppvärmningsbehovet för exempelhuset beräknas hamna mellan 51 och 92 kWh per kvadrat-

meter och år. Vi har sett att en förbättring i väggdimension i genomsnitt gav en procentuell 

minskning av uppvärmningsbehovet med 5 %. Ett byte till energieffektivare fönster ger 

istället en minskning med 9 %. Utifrån livscykelkostnadsberäkningar, för de fall som under-

söktes, blev en investering i energieffektivare fönster alltid motiverad. 

Energiberäkningar har visat att exempelhuset alltid klarar boverkets krav på energi-

hushållning. Husets specifika energianvändning har varierat mellan 46 % och 96 % av kravet. 

Husets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient har varierat mellan 60 % och 75 % av 

kravet. Av de totalt 54 fall som undersöktes beräknades 9 ha en mycket låg energianvändning 

enligt Boverkets definition. Beräkningar visar att 18 fall får en energianvändning som 

definieras som låg. Resterande 27 fall beräknades få en energianvändning som hamnar över 

gränsen för vad som definieras som låg. 

295 mm isoleringstjocklek i yttervägg gav lägst livscykelkostnad i fem fall av nio, se tabell 

34. I resterande fall var gav en ytterväggsisolering på 245 mm lägst livscykelkostnad. 

Fjärrvärme var den uppvärmningsform som i samtliga fall blev billigast för kunden. Tabell 34 

redovisar vilka isoleringstjocklekar i yttervägg som gav lägst livscykelkostnad för 

exempelhuset. Resultatet i tabellen är uppdelat i uppvärmningsform och klimatzon. 

Tabell 34 isoleringstjocklek i yttervägg som resulterar i lägst nuvärdessumma för 
exempelhuset i de olika klimatzonerna och med de tre uppvärmningsformerna 

Klimatzon fjärrvärme bergvärme pellets
1 245 mm 245 mm 295 mm
2 295 mm 295 mm 295 mm
3 245 mm 245 mm 295 mm  

Om man ser till vad som blir kostnadseffektivast i varje klimatzon blev 245 mm isolerings-

tjocklek i yttervägg billigast för kunder som bygger i klimatzon I eller III. I klimatzon II blev 

en isoleringstjocklek på 295 mm billigast. 
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7 Tackord 

Vi vill tacka vår handledare Tommy Jansson på Karlstads universitet för hans hjälp med att 
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International AB och vår examinator Malin Olin på Karlstads universitet som väglett oss 
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Bilagor 

Bilagorna är uppdelade i delarna ritningar, köldbryggor, energirelaterade antaganden och 

kostnads och prisuppgifter.  I dessa delar redovisas kompletterande information till rapporten. 

Bilaga 1 ritningar 

I denna bilaga redovisas utdrag från montageritningar till det hus som rapporten grundar sitt 

arbete på.  

Vindsbjälklag 

 

Ritning 1 Utdrag ur montageritningen för vindsbjälklag. 
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Mellanbjälklag

 

Ritning 2 Utdrag ur montageritning för mellanbjälklag. 
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Ytterväggshörn 

 

Ritning 3 Utdrag ur montageritning för anslutning av ytterväggar. 
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Yttervägg vid fönster, sett från sidan 

 

Ritning 4 Utdrag av ett vertikalsnitt från montageritning över 

fönstersättning. 
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Yttervägg vid fönster, sett ovanifrån 

 

Ritning 5 Utdrag av ett horisontalsnitt från montageritning över 

fönstersättning. 
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Grund 

 

Ritning 6 Utdrag ur en montageritning för grundläggning. 
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Bilaga 2 köldbryggor 

I detta avsnitt redovisas hur vi har tagit hänsyn till köldbryggor i energiberäkningen. I 

energiberäkningsprogrammet VIP-Energy finns alternativen att behandla köldbryggor som en 

egen byggnadsdel eller ett extra energiflöde genom respektive byggnadsdel. Om köldbryggan 

hanteras som en egen byggnadsdel får den en egen area som resulterar i att byggnadsdelarna 

som ringar in köldbryggan får en minskad area. Detta illustreras i figur 12 i rapporten. Om en 

köldbrygga istället hanteras som ett extra energiflöde genom klimatskalet påverkar den inte 

omgivande byggnadsdelars area. Alla köldbryggor har i detta arbete byggts upp som egna 

byggnadsdelar. Köldbryggornas olika bredder, längder och areor redovisas i tabell A1. 

Köldbryggornas mått varierar i och med att ytterväggens isoleringsgrad varierar och tas därför 

inte med i figurerna som redovisas i detta avsnitt. Figurerna visar köldbryggorna för ett 

exempelhus med 245 mm isoleringstjocklek i yttervägg. Alla köldbryggor som identifierats 

har byggts upp utifrån de montageritningar som finns i bilaga 1 Ritningar. 

I figurerna, som visar köldbryggornas uppbyggnad, redovisas olika material med olika färger. 

Till dessa figurer tillkommer en materialförklaring till varje färg. Till varje figur över en 

köldbryggas uppbyggnad i VIP-Energy tillkommer också en illustration över värme-

transportens intensitet genom byggnadsdelens olika delar. Denna illustration visar intensiteten 

genom att olika områden i byggnadsdelen är olika färglagda beroende på värmetransportens 

storlek genom den färglagda delen. Lila färg visar på låg värmetransport. Röd färg visar på 

hög värmetransport.  
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Ytterkant grundplatta 

Köldbryggan längs med grundplattans ytterkant har fått namnet grundplatta och tar hänsyn 

till den värmetransport som sker genom grundplattans yttre kanter. I Figur A1 illustreras hur 

denna köldbrygga påverkar grundplattans area. Köldbryggans yta är färgad lila. 

 
Figur A1 Placering av köldbryggan grundplatta. 

 

Köldbryggan grundplatta är uppbyggd i VIP Energy enligt Figur A2 som även visar 
värmetransportens intensitet genom byggnadsdelen. 

 
Figur A2 Köldbryggan grundplatta:s uppbyggnad i energi-
beräkningsprogrammet VIP-Energy. 
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Vägganslutning mot grund 

För undre delen av ytterväggen på våning ett har köldbryggan vägganslutning mot grund 

byggts upp och ska ta hänsyn till den extra värmetransport som går genom syllen. 

Köldbryggans placering och inverkan på ytterväggens area syns i figur A3. Köldbryggans yta 

är färgad orange. 

 
Figur A3 Köldbryggan vägganslutning mot grund:s placering. 

 

Köldbryggan vägganslutning mot grund är uppbyggd i VIP Energy enligt Figur A4 som även 

visar värmetransportens intensitet genom byggnadsdelen. 

 
Figur A4 Köldbryggan vägganslutning mot grund:s uppbyggnad i 
energiberäkningsprogrammet VIP-Energy. 
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Ytterväggshörn 

Den extra värmetransporten genom anslutningen mellan ytterväggar i både våning ett och 

våning två har hänsyn tagits till genom uppbyggnad av en köldbrygga som fått namnet 

ytterväggshörn. Denna köldbrygga resulterar i att arean för husets ytterväggar minskar med 

köldbryggan ytterväggshörn:s area. Köldbryggans placering och inverkan på ytterväggarnas 

area illustereras i figur A5. Köldbryggans yta är färgad grön. 

 
Figur A5 Köldbryggan ytterväggshörn:s placering. 

 

Köldbryggan ytterväggshörn är uppbyggd i VIP Energy enligt Figur A6 som även visar 
värmetransportens intensitet genom byggnadsdelen. 

 
Figur A6 Köldbryggan ytterväggshörn:s upp-
byggnad i VIP-Energy. 
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Fönstersmyg 

Köldbryggan fönstersmyg går längst fönster och dörrars vertikala sidor samt längs fönstrens 

undersida enligt Figur A7. Denna köldbrygga gäller för fönster på både våning ett och våning 

två och har en inverkan på båda våningarnas ytterväggsarea. Köldbryggans yta är färgad blå. 

 
Figur A7 Köldbryggan fönstersmyg:s placering. 

 

Figur A8 visar hur köldbryggan fönstersmyg är uppbyggd i VIP-Energy samt hur 
värmetransportens intensitet varierar genom byggnadsdelen. 

 

Figur A8 Köldbryggan fönstersmyg:s uppbyggnad i energi-
beräkningsprogrammet VIP-Energy. 
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Ovan öppningar 

Ovan öppningar på både våning ett och våning två är värmetransporten större än för 

omgivande yttervägg. Denna extra värmetransport har det tagits hänsyn till genom 

uppbyggnaden av köldbryggan ovan öppningar. Denna köldbrygga sträcker sig från 

öppningars ovansida till ytterväggars upplag mot ovanliggande bjälklag. Köldbryggans 

placering och inverkan på ytterväggarnas area illustereras i figur A9. Köldyggans yta är 

färgad röd. 

 
Figur A9 Köldbryggan ovan öppningar:s placering. 

 

Figur A10 visar hur köldbryggan ovan öppningar är uppbyggd i VIP-Energy samt hur 

värmetransportens intensitet varierar genom byggnadsdelen. 

 

Figur A10 Köldbryggan ovan öppningar:s 
uppbyggnad i energiberäkningsprogrammet 
VIP-Energy. 
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Mellanbjälklag  

För att ta hänsyn till den extra värmetransporten genom mellanbjälklaget har två köldbryggor 

byggts upp. En för de delar av mellanbjälklaget som inte har några öppningar direkt under sig 

och en för de delar av mellanbjälklaget som befinner sig ovanför en öppning.  

Den köldbrygga som ska motsvara de delar av mellanbjälklaget som inte befinner sig direkt 

ovanför en öppning har vi namngett mellanbjälklag. Denna köldbrygga har en area som 

inkräktar på ytterväggarnas area för både våning ett och våning två vilket gör att väggarnas 

area måste subtraheras med arean för köldbryggans delarea på respektive våning. Köld-

bryggan sträcker sig 200 mm in på omgivande yttervägg. Den area som kommer av att man 

multiplicerar denna bredd med köldbryggans längd subtraheras alltså av från de omgivande 

ytterväggarnas area. Denna köldbryggans placering syns i Figur A11. Köldbryggans yta är 

färgad gul. 

 
Figur A11 Köldbryggan mellanbjälklag:s placering. 

 

Figur A12 visar hur köldbryggan mellanbjälklag är uppbyggd i VIP-Energy samt hur 

värmetransportens intensitet varierar genom byggnadsdelen. 

 
Figur A12 Köldbryggan mellanbjälklag:s uppbyggnad i 
energiberäkningsprogrammet VIP-Energy. 
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För köldbryggan vid mellanbjälklaget där det finns ett fönster eller en dörr direkt under 

används köldbryggan mellanbjälklag ovan öppning. Denna köldbrygga, tillsammans med 

köldbryggan ovan öppningar som infinner sig direkt under mellanbjälklag ovan öppning, 

samverkar för att ta hänsyn till den ytterväggsyta och den bit mellanbjälklag som resulterar i 

en köldbrygga ovanför öppningar på våning ett. Köldbryggan har en inverkan på arean för 

ytterväggen på våning två på samma sätt som köldbryggan mellanbjälklag har. Den har dock 

inte samma inverkan på ytterväggsarean för våning ett. Köldbryggans placering och inverkan 

på ytterväggens area för våning två syns i figur A13. Köldbryggans yta är färgad rosa. 

 

Figur A13 Köldbryggan ovan öppning:s placering. 

 

Figur A14 visar hur köldbryggan ovan öppningar är uppbyggd i VIP-Energy samt hur 

värmetransportens intensitet varierar genom byggnadsdelen. 

 

Figur A14 Köldbryggan ovan öppningar:s uppbyggnad i 
Energiberäkningsprogrammet VIP-Energy. 
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Vägganslutning mot tak våning två 

Värmetransporten vid ytterväggens upplag mot vindsbjälklaget på våning två är större än för 

omgivande byggnadsdelar och har därför byggts upp som en köldbrygga som vi namngett 

vägganslutning mot tak. Denna köldbrygga används endast för de delar av ytterväggens 

upplag mot vindsbjälklaget som inte befinner sig direkt ovan en öppning. De delar som 

befinner sig ovan öppningar på våning två tas det hänsyn till genom användningen av 

köldbryggan ovan öppningar. Dessa två köldbryggor medför att en reduktion måste göras för 

ytterväggens area på våning två. Köldbryggan vägganslutning mot tak:s placering och 

inverkan på andra våningens ytterväggsarea illustreras i figur A15. Köldbryggans yta är 

färgad gul. 

 

Figur A15 Köldbryggan vägganslutning mot tak:s placering. 

 

Figur A16 visar hur köldbryggan vägganslutning mot tak är uppbyggd i VIP-Energy samt hur 

värmetransportens intensitet varierar genom byggnadsdelen. 

 

Figur A16 Köldbryggan vägganslutning mot tak:s uppbyggnad 
i Energiberäkningsprogrammet VIP-Energy. 
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Vid hantering av köldbryggor som egna byggnadsdelar skall de ges en bredd som programmet 

sedan multiplicerar med köldbryggans angivna längd. Detta resulterar i en area som måste 

subtraheras från omgivande byggnadsdelars area. I tabell A1 redovisas bredder och längder 

för alla köldbryggor samt vilka areor de ger upphov till. Detta redovisas för varje köldbrygga i 

respektive väderstreck för att varje yttervägg i varje väderstreck skall kunna korrigeras för 

köldbryggornas area.  

Tabell A1 Data för exempelhusets köldbryggor 
 

  

Vädersträck Köldbrygga totalt Längd [m] Bredd [m]Area [m2]

Norr Anslutning grundplatta - mark 11,7 1 11,70   
Söder ―||― 11,7 1 11,70   
Väster ―||― 6 1 6,00     
Öster ―||― 6 1 6,00     
Norr Anslutning yttervägg - grundplatta 10,7 0,25 2,68     
Söder ―||― 10,5 0,25 2,63     
Väster ―||― 5 0,25 1,25     
Öster ―||― 6 0,25 1,50     
Norr Anslutning yttervägg - vindsbjälklag 8,5 0,25 2,13     
Söder ―||― 7,3 0,25 1,83     
Väster ―||― 3,8 0,25 0,95     
Öster ―||― 3,8 0,25 0,95     
Norr Runt fönster, dörr för våning 1 14,7 0,18 2,65     
Söder ―||― 14,7 0,18 2,65     
Väster ―||― 4,2 0,18 0,76     
Öster ―||― 7,4 0,18 1,33     
Norr Runt fönster, dörr för våning 2 10,8 0,18 1,94     
Söder ―||― 13,5 0,18 2,43     
Väster ―||― 7,4 0,18 1,33     
Öster ―||― 7,4 0,18 1,33     

Nordöst ytterväggshörn för våning 1 1,95 0,4 0,78     
Nordväst ―||― 1,95 0,4 0,78     
Sydost ―||― 1,95 0,4 0,78     
Sydväst ―||― 1,95 0,4 0,78     
Nordöst ytterväggshörn för våning 2 1,95 0,4 0,78     
Nordväst ―||― 1,95 0,4 0,78     
Sydost ―||― 1,95 0,4 0,78     
Sydväst ―||― 1,95 0,4 0,78     

Norr Ovanför öppningar för våning 1 3,7 0,315 1,17     
Söder ―||― 4,5 0,315 1,42     
Väster ―||― 1 0,315 0,32     
Öster ―||― 2,2 0,315 0,69     
Norr Ovanför öppningar för våning 2 3,2 0,315 1,01     
Söder ―||― 4,4 0,315 1,39     
Väster ―||― 2,2 0,315 0,69     
Öster ―||― 2,2 0,315 0,69     
Norr mellanbjälklag ovan öppning (våning 2) 3,7 0,2 0,74     
Söder ―||― 4,5 0,2 0,90     
Väster ―||― 1 0,2 0,20     
Öster ―||― 2,2 0,2 0,44     
Norr mellanbjälklag ingen öppning (våning 1) 8 0,2 1,60     
Söder ―||― 7,2 0,2 1,44     
Väster ―||― 5 0,2 1,00     
Öster ―||― 3,8 0,2 0,76     
Norr mellanbjälklag ingen öppning (våning 2) 8 0,2 1,60     
Söder ―||― 7,2 0,2 1,44     
Väster ―||― 5 0,2 1,00     
Öster ―||― 3,8 0,2 0,76     
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Areorna för alla köldbryggor har summerats ihop för respektive väderstreck samt för 

grundplattan och redovisas i tabell A2. Tabellen redovisar även den area som samtliga fönster 

och dörrar uppgår till i varje väderstreck.  

Tabell A2 Summerade areor för köldbryggor, fönster 
och dörrar i respektive väderstreck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Area [m2]

8,87     
8,91     
4,10     
5,07     

8,20     
8,76     
4,96     
4,96     

3,51
3,96

0
2,86

2,1
2,52
2,1

Öster 0

3,46
5,72
2,86
2,86

Norr
Söder

Area dörrar för våning 1

Söder

Öster

Väster

Norr
Söder
Väster

Area fönster för våning 2

köldbryggor och väderstreck

köldbryggor för vägg på våning 1

Area köldbryggor för vägg på våning 2

Area fönster för våning 1

Norr

Öster
Väster
Söder

Norr
Söder
Väster
Öster

Norr

Väster
Öster
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De areor som köldbryggor, fönster och dörrar uppgår till subtraheras från husets totala 

väggarea för att ge den faktiska arean ”vanlig” yttervägg i varje väderstreck. Detta har gjorts 

och resulterande vägg, tak och grundarea redovisas i tabell A3. Dessa areavärden är de som 

användes vid energiberäkningen i VIP-Energy. Resterande vägg-, tak- och golvareor utgörs 

av köldbryggor. 

Tabell A3 Areor för yttervägg, grundplatta och 
vindsbjälklag som användes vi energiberäkning 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Köldbryggorna som tar hänsyn till värmetransporten genom mellanbjälklaget gav också 

upphov till en minskning av mellanbjälklaget till en area på 53,29 m2. Mellanbjälklaget togs 

med i energiberäkningen på grund av dess värmelagringsförmåga.  

 

  

Area [m2]

13,60   
12,69   
8,20     
6,48     

16,42   
13,60   
6,59     
6,59     

34,80   
70,20   

Byggnadsdelar och väderstreck
Area vägg våning 1
Norr
Söder
Väster

Area Grundplatta
Area Takbjälklag

Öster

Öster
Area vägg våning 2
Norr
Söder
Väster
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Bilaga 3 energirelaterade antaganden 

Här redovisas metoden för att ta fram allmänna indata som använts vid energiberäkning i 

VIP-Energy. Avsnittet är indelat i tre delar. Höjd- och lufttryck, processenergi & brukaren 

och slutligen Energidata. 

Höjd- och lufttryck 

Vid energiberäkning krävs indata för lufttryck vid den platsen som huset planerats byggas. 

Årsmedelvärde för lufttryck, beroende på ort, har antagits utifrån observationer av kartor och 

antagandet att lufttrycket är 1000 hPa vid havsnivån samt att det sjunker med 1 hPa per 8 

meters höjning (Strusoft 2010). Följande värden erhölls för orternas höjd över havet: 

• Arjeplog: 420m 
• Borlänge: 150m 
• Jönköping: 230m 

Det årsgenomsnittliga lufttrycket för de olika orterna beräknades då genom följande formel: 

å��6�'�(�'�����6�	�#$���DE� = 1000ℎ)& − ����'�	ℎöH�	ö���	ℎ&���8  

Det resulterade i följande lufttryck: 

• Årsgenomsnittligt lufttryck i Arjeplog  ≈ 950hPa (1000 – 420/8)  

• Årsgenomsnittligt lufttryck i Borlänge  ≈ 980hPa (1000 – 150/8) 

• Årsgenomsnittligt lufttryck i Jönköping  ≈ 970hPa (1000 – 230/8) 

Processenergi & brukaren 

I detta delavsnitt redovisas hur olika indata för energianvändning i byggnad tagits fram. De 

delas upp i fastighetsenergi, hushållsenergi, personvärme och tappvarmvatten.  

Fastighetsenergi 

Antaget värde för fastighetsenergi är 15 kWh/m2 Atemp och år (SBUF 2009). Värdet har 

omräknats till W per m2 Atemp för att kunna användas i energiberäkningsprogrammet VIP-

Energy.  

Fastighetsel = 15 kWh/m2 ATEMP och år. 
Fastighetsel = 15000 / antal timmar per år (365*24) = 1,7 W/m2 ATEMP 
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Antagandet har gjorts att 70 % av fastighetsenergin kan tillgodoses huset som uppvärmning 
(SBUF 2009). 

70 % � rumsluft  � 1,2 W/m2 ATEMP 
30 % � extern   � 0,5 W/m2 ATEMP 
 

Hushållsenergi 

Det genomsnittsliga värdet för hushållsenergi för ett småhus har beräknats till 5700 kWh. Det 

bygger på energiberäkningsindata från boverket som säger att hushållsenergin kan antas till 

2500 kWh + 800 kWh per person. Storleken på golvytan för exempelhuset gör att vi antar att 

fyra personer nyttjar huset (Boverket 2007). 

Hushållsenergi = K *3LCCMNCC∗O,∗PCCC
NQRC	”	���T�	U��	å�”V 140,4	*WXYZ[,\ = 4,635 W/m2 WXYZ[ 

Samma procentuella antagande har gjorts gällande andelen energi som kan tillgodoses huset 

som uppvärmning som vid beräkning av fastighetsenergi. 

70% � rumsluft  � 3,244 W/m2 WXYZ[ 
30% � extern  � 1,39 W/m2 WXYZ[ 

Personvärme 

Det har antagits att varje person tillför hushållet 80 W under 14 timmar per dygn. (Boverket 

2007). Vi har valt att ange personvärmen uttryckt som ett genomsnittligt energitillskott som 

huset kan tillgodose sig under ett dygn: 

(14/24) * 80 = 46,67 W per person 

Med hänsyn till fyra personer i hushållet och fördelat på Atemp blir personvärmen som angetts i 

programmet: 

Personvärme = 
OR,RQ∗O
POC,O = 1,32	W/m2 WXYZ[ 

Tappvarmvatten 

Genomsnittlig tappvarmvattenförbrukning per person och år har antagits till 16m3 (Boverket 

2007). Återigen antas att fyra personer bor i huset vilket ger en årlig tappvarmvatten-

förbrukning på 64 m3. Vi antar att huset använder ettgreppsblandare som ger en lägre 

tappvarmvattenförbrukning med 15 %. Det resulterar i en tappvarmvattenförbrukning på 54,4 

m3/år. Vi utgår från att det krävs 55 kWh för att värma upp 1 m3 varmvatten (Boverket 2007).  
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Det ger ett totalt energibehov för uppvärmning av tappvarmvatten på 2992 kWh/år. Uttryckt i 

watt och fördelat på husets Atemp (140,4 m2) blir energibehovet 2,433 W/m2 W	��U. 

Eventuellt kylbehov 

Vid eventuellt kylbehov på sommaren antas det att boende i husen öppnar fönstren och dörrar 

för att kyla huset. Detta resulterar inte i någon extra energianvändning för att kyla bostaden. 

Övriga indata för fönster och dörrar 

Informationen som redovisas i denna del är hämtad från Traryd Fönster AB genom E-post 

kontakt den 16 april 2012. 

Tabell B1 visar soltransmittansen genom de fönster som använts vid beräkning av 

energianvändningen i husen. Dessa värden används vid beräkning i energiberäknings-

programmet VIP-Energy.  

Tabell B1 Soltransmittans för fönstertyperna Genuin 
och Genuin Plus 

Fönstertyp Direkt (g) Total (ST)
Genuin
Öppningsbart fönster 55% 47%
Fast fönster 55% 47%

Genuin Plus
Öppningsbart fönster 50% 42%
Fast fönster 50% 42%  

Tabell B2 visar soltransmittansen genom de fönsterdörrar som använts vid beräkning av 

energianvändningen i husen. 

Tabell B2 Soltransmittans för fönsterdörrtyperna 
Genuin och Genuin Plus 

Dörrtyp Direkt (g) Total (ST)
Fönsterdörr Genuin 57% 47%
Fönsterdörr Genuin Plus 51% 42%   
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Bilaga 4 kostnads- och prisuppgifter 

I denna bilaga redovisas kostnader och energiprisstegringar som använts vid nuvärdes-

beräkningarna. 

Transport 

Från uppdragsgivaren har uppgifter gällande extra transportkostnad hämtats som tillkommer 

vid beställning av yttervägg med isoleringstjocklek som är större än 245 mm. Arjeplog ligger 

90 mil från fabriken i Mockfjärd vilket resulterar i en extra transportkostnad på 30000 kr. 

Borlänge ligger 4 mil från Mockfjärd vilket resulterar i 1300 kr och Jönköping ligger 37 mil 

bort vilket ger en extra kostnad på 12000 kr. Alla avstånd och kostnader är ungefärliga. 

El 

Priset för elenergi har hämtats från statistiska centralbyrån [SCB]. Där redovisas kostnader 

som hushållskunder får betala per kWh elenergi. Kostnaderna är uppdelade på 

förbrukarkategorier. Samtliga fall i rapportet hamnar under förbrukarkategori DD (5000-

15000 kWh/år). Det ger ett genomsnittligt totalpris år 2011 på 161 öre per kWh (SCB 2012a). 

Det korrigerade energipriset för elvärme i ventilation blir 161 öre per kWh eftersom 

verkningsgraden antas till 100 %. För bergvärmepump blir det korrigerade energipriset 

PRP
^ = 54 öre per kWh. Detta på grund av att värmefaktorn för bergvärmepumpen antas till 3 

(COP 3). Med detta menas att en del elenergi ger tre delar värmeenergi. 

Fjärrvärme 

Genomsnittspriset för fjärrvärme i riket uppskattades till 0,7 kr/kWh år 2011 genom 

statistiken Trädbränsle- och torvpriser, Nr 1/2012 (Energimyndigheten 2012c). Vid 

beräkning har detta värde använts och med en antagen verkningsgrad på 98 % ger det 

korrigerade energipriset 
QC
C,_N = 71 öre per kWh. 

Pellets 

Driftkostnaden för pellets utgår från att husen använder ”bulkpellets” det vill säga, köper in 

större mängder pellets och lagrar dem i större förråd. Priset för 1 kWh pellets uppskattas vara 

0,50 kr för bulkpellets. Prisuppgiften är uppskattad utifrån data från Pelletsindustrins 

Riksförbund, PIR (2012) och från prisuppgifter från pelletsleverantören Stora Enso AB. 

Pelletspannan har en uppskattad årsmedelverkningsgrad på 85 % och inköpspriset för 
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bulkpellets uppskattades till 50 öre per kWh vilket ger ett korrigerat energipris på 
LC
C,NL = 59 

öre per kWh. Detta har använts vid beräkning av nuvärdessummor. 

 

Beräknade driftskostnader för de olika kombinationerna som rapporten undersöker redovisas i 

tabell C1. Kostnaderna utgår från korrigerade energipriser för respektive uppvärmningsform. 

Driftkostnaderna är summan av kostnaden för uppvärmning av huset, tappvarmvatten och 

elvärmen i ventilationen. 

 

Tabell C1 Beräknad driftkostnad för alla kombinationer 

Klimatzon Iso Fönstertyp Fjärrvärme Bergvärme Pellets (El)

Genuin 8734 6562 7192 998

Genuin + 7948 5971 6545 995

Genuin 8230 6183 6778 995

Genuin + 7449 5596 6134 992

Genuin 7911 5944 6515 993

Genuin + 7132 5359 5874 989

Genuin 6599 4958 5435 515

Genuin + 6029 4530 4965 510

Genuin 6229 4680 5130 512

Genuin + 5665 4256 4665 507

Genuin 5996 4505 4938 510

Genuin + 5436 4084 4476 504

Genuin 5959 4477 4907 340

Genuin + 5461 4103 4498 335

Genuin 5636 4234 4641 336

Genuin + 5145 3866 4237 332

Genuin 5433 4082 4474 335

Genuin + 4947 3717 4074 328

III

195

295

195

295

195

295

245

245

245

Driftkostnad [kr]Beräkningsfall (kombinationer)

I

II

 

  



 
 

24 
 

Energiprisstegring 

Här redovisas antagna värden för den årliga energiprisstegringen för de olika uppvärmnings-

formerna.  

Fjärrvärme 

Årlig prisstegring för fjärrvärme har uppskattats till 3,3 % genom en medelvärdesberäkning 

med årliga prisuppgifter för åren 2006 till 2010. Vid känslighetsanalysen utförs beräkningar 

för en energiprisstegring på 1,3 % samt 5,3 %.  

Prisuppgifter för fjärrvärme har hämtats från statistiken Trädbränsle- och torvpriser, Nr 

1/2012 (Energimyndigheten 2012c). Årliga vägda snittpriser för fjärrvärme redovisas i tabell 

C2: 

Tabell C2 Årliga riksmedelpriser för fjärrvärme vägda med hänsyn till kostnads- 
och användningsuppgifter för varje kvartal 

År 2006 2007 2008 2009 2010
Vägt Konsumentpris [kr/MWh] 651 664 688 725 742 

 

Utifrån de årliga riksmedelpriserna har en årlig prisstegring räknats fram. Sedan har ett 

medelvärde för samtliga år bestämts, se tabell C3. 

 
Tabell C3 Prisstegring för fjärrvärme mellan åren 2006-2010 

Period 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Prisdifferens [kr] 13 24 37 17
Prisstegring   [%] 2,0 3,6 5,4 2,3

Medelvärde  [%] 3,3  

Elenergi 

Det förväntade fortsatta energiprisstegringstalet för el i hela riket har uppskattats till ca 5,1 % 

genom en medelvärdesberäkning med årliga prisuppgifter för åren 2007 till 2011. Detta 

används som det troliga värdet vid nuvärdesberäkning. För känslighetsanalysen har det valts 

att den framräknade medelprisökningen varieras med 2 % för att erhålla kritiska värden. 

Dessa blir då 3,1 % respektive 7,1 %. 

Tabell C4 redovisar konsumentpriser för elenergi (SCB 2012a). Konsumentpriserna är 

redovisade för åren 2007 till 2011 och är uppdelade i två perioder för varje år. Ett 
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årsmedelvärde har beräknats för varje år och redovisas tillsammans med hämtade värden i 

tabell C4. 

Tabell C4 Konsumentpriser för elenergi för åren 2007 till 2011 

År

Period jan-juni juli-dec jan-juni juli-dec jan-juni juli-dec jan-juni juli-dec jan-juni juli-dec

Konsumentpris [kr/MWh] 128 136 139 149 149 148 156 158 161 161

Årsmedelvärde [kr/MWh] 161

2007 2008 2009 2010 2011

132 144 148,5 157

 

Utifrån de beräknade årsmedelpriserna har en årlig prisdifferens mellan de redovisade åren. 

Denna prisdifferens har sedan använts för att beräkna en årlig prisstegring. Denna prisstegring 

beräknades genom att prisdifferensen mellan två år dividerades med konsumentpriset under 

det första året. Slutligen gjordes en medelvärdesberäkning för att erhålla det årliga 

medelvärdet för elenergiprisstegringen. Detta blev 5,1 %. Dessa värden redovisas i tabell C5. 

Tabell C5 energiprisdifferens och energiprisstegring för åren 2007 till 2011 samt det slutliga 

medelvärdet för energiprisstegringen för elenergi 

Period
Prisdifferens      [kr/MWh]
Prisstegring        [%]

Medelvärde       [%] 5,1

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
12 4,5 8,5 4
9,1 3,1 5,7 2,5

 

Pellets 

Årlig prisstegring för bulkpellets har uppskattats till 6,8 % genom en medelvärdesberäkning 

med årliga prisuppgifter för åren 2000 till 2010. För känslighetsanalysen har det valts att den 

framräknade medelprisökningen varieras med 2% för att erhålla kritiska värden. Dessa blir då 

4,8 % respektive 8,8 %.  

Tabell C6 redovisar årsmedelpriser för bulkpellets under åren 2000 till 2010. 

Energiprisinformationen är hämtad från rapporten Uppvärmning i Sverige 2011 

(Abrahamsson 2011). 
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Tabell C6 Årsmedelpris, för bulkpellets, 
åren 2000 till 2010 

År årsmedelpris [öre/kWh]

2000 29
2001 32
2002 33
2003 36
2004 35
2005 35,5
2006 42
2007 47,5
2008 48
2009 52
2010 55  

Dessa årsmedelpriser har nyttjats för att kunna bestämma prisdifferensen mellan de olika 

åren. Med hjälp av prisdifferensen har en energiprisstegring kunnat beräknas på samma sätt 

som vid beräkning av elenergiprisstegringen. Slutligen har ett medelvärde för åren 2000 till 

2010 beräknats till 6,8 %. Dessa värden redovisas i tabell C7. 

Tabell C7 energiprisdifferens och energiprisstegring för 

bulkpellets under åren 2000 till 2010 

År Prisdifferens [öre] Prisstegring [%]

2000-2001 3 10,3
2001-2002 1 3,1
2002-2003 3 9,1
2003-2004 -1 -2,8
2004-2005 0,5 1,4
2005-2006 6,5 18,3
2006-2007 5,5 13,1
2007-2008 0,5 1,1
2008-2009 4 8,3
2009-2010 3 5,8

6,8Medelvärde år 2000 - 2010:  

Inflation 

Den förväntade fortsatta inflationen i Sverige har uppskattats till ca 1,6 %. Detta används som 

det troliga värdet vid nuvärdesberäkning. För känslighetsanalysen har det valts att den 

framräknade inflationen varieras med 1,5 % för att erhålla kritiska värden. Dessa blir då 0,1 % 

respektive 3,1 %. Tabell C8 redovisar hämtad data gällande årlig inflation för åren 2000 till 

2011 (SCB 2012b).  
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Tabell C8 Årlig inflation för 
åren 2000 till 2011 

År Inflation [%]
2000 1,0
2001 2,4
2002 2,2
2003 1,9
2004 0,4
2005 0,5
2006 1,4
2007 2,2
2008 3,4
2009 -0,3
2010 1,3
2011 2,6

Medelvärde: 1,6  

Bolåneränta 

Den förväntade fortsatta bolåneräntan i Sverige har uppskattats till ca 3,6 %. Detta används 

som det troliga värdet vid nuvärdesberäkning (Sveriges Riksbank 2012). För 

känslighetsanalysen har det valts att den framräknade inflationen varieras med 2 % för att 

erhålla kritiska värden. Dessa blir då 1,6 % respektive 5,6 %.  

Värdet för bolåneräntan har beräknats genom en medelvärdesberäkning för de genomsnittliga 

bolåneräntorna för nybyggnation. Värden som använts gäller för åren 2006 till 2012 och 

redovisas i tabell C9 (Sveriges Riksbank 2012). 

Tabell C9 Genomsnittlig bolåneränta för åren 2006 - 2012 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bolåneränta [%] 3,2 4,1 5 3,6 1,7 3,4 4,2  

Genom medelvärdesberäkning fås den genomsnittliga bolåneräntan 3,6 %. 

3,2 + 4,1 + 5 + 3,6 + 1,7 + 3,4 + 4,2
7 = 3,6	% 

 

 

 


