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Förord 

Det här är ett arbete skrivet för kursen Examensarbete 22,5hp på 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik med inriktning husbyggnad på Karlstad 

universitet. Kursen är oftast den avslutande kursen för programmet, under kursen ska 

studenten genomföra ett individuellt projekt relaterat till utbildningen som sedan redovisas 

muntligt och skriftligt.  

Kursens mål enligt kursplanen lyder: 

”Examensarbetet är normalt sett den avslutande kursen i programmet. Studenten skall ges 

möjlighet att omsätta sina kunskaper i ett större projekt och visa prov på såväl kunskaper 

och färdigheter, samt förmåga att arbeta ingenjörsmässigt. Arbetet genomförs normalt i 

samarbete med ett företag.” 

Tack till Malin Olin vid Karlstad universitet som har varit min handledare vid detta arbete 

 

Tommy Carlmark 

Karlstad, 8 maj 2013  
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Sammanfattning 

Detta är ett arbete som undersöker vilka faktorer som påverkar framtida månadskostnader 

vid husköp i Sverige och vilka alternativ som är de mest ekonomiskt gynnsamma sett över en 

30-årsperiod. Arbetet undersöker även om det är ekonomiskt gynnsamt att investera i ett 

lågenergihus oavsett geografisk position i Sverige och diskuterar kring huruvida en 

beräkningsmall kan hjälpa privatpersoner att välja mer miljövänliga alternativ 

Arbetet har avgränsats på så sätt att ett visst antal förutbestämda faktorer och dess mätbara 

värden har tagits fram med hjälp av en litteraturstudie. Faktorerna som valts är hustyp, 

klimatzon, uppvärmningssystem, låneränta, energipris, energiprisökning, inflationstal och 

kontantinsats. Dessa har sedan kombinerats i 72st olika beräkningsfall som förs in i en 

beräkningsmodell som gjorts i Excel. Modellen har en simpel uppbyggnad som kan användas 

av de flesta och utifrån dessa beräkningar fås resultatet. 

Resultatet redovisas som 72st månadskostnader i en tabell, resultaten visade att det 

lönsammaste alternativet i respektive klimatzon var vid användning av det traditionella 

huset. De tre dyraste beräkningsfallen för varje klimatzon var också beräkningsfall där det 

traditionella huset använts. Majoriteten av de billigaste beräkningsfallen vid användning av 

pelletspanna representerades av beräkningsfall med det traditionella huset och vid 

användning av oljepanna var majoriteten istället lågenergihus. Observera att några 

undantagsfall fanns. 

Alla individer är unika och skapar därefter olika förutsättningar för sina avbetalningar på sitt 

boende. Därmed blir faktorerna som påverkar månadskostnaderna otroligt många. Utifrån 

detta arbete kan man dra slutsatsen att det inte är ekonomiskt gynnsamt att investera i ett 

lågenergi hus under vissa förutsättningar. Man kan även se att kostnader kring lån och 

uppvärmning är två styrande faktorer hos månadskostnaden, där låga lånekostnader 

resulterat i högre kostnader för uppvärmning och högre lånekostnader i lägre kostnader för 

uppvärmning. Beräkningsmallen kan underlätta och hjälpa personer att hitta det mest 

lönsamma alternativet för just dom, huruvida det är miljövänligt eller ej beror på 

förutsättningarna. För att motivera producenter och konsumenter att investera i hållbara 

alternativ finns förslaget att subventionera pengar till företag som bygger enligt någon typ av 

certifiering, detta kan resultera i lägre priser på de mer miljövänliga lågenergihusen.  
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Abstract 

This is a work that look at the factors that affect future monthly costs when buying a house 

in Sweden and which options are the most financially favorable over a 30 year period. The 

work also examines whether it is economically beneficial to invest in a low-energy house 

regardless of geographic location in Sweden, and discuss about whether a calculation 

template can help individuals to choose more environmentally friendly options 

The work has been limited so that a certain number of predetermined factors and its 

measurable values have been developed with the help of a literature study. The factors 

chosen are building type, climate, heating systems, loan interest rates, energy prices, energy 

price increases, inflation rates and down payment. These are then combined into 72 

different calculation cases which get put in a calculation model made in excel. The model has 

a simple structure that can be used by most people, and based on these calculations we 

obtain the result. 

The result is shown as 72st month cost of a table, the results showed that the most 

profitable option in each climate zone where with the use of the traditional house. The three 

most expensive calculation cases for each climate zone were also with the use of the 

traditional house. The majority of the cheapest calculation cases when using the pellet boiler 

was represented by calculation cases with the traditional house and the calculations with the 

use of the oil-fired boiler, the majority were low-energy houses. Note that some exceptional 

cases existed. 

Every individual is unique and create different conditions for their monthly payments on 

their homes. This makes the factors affecting the monthly costs a large number. From this 

work it can be concluded that it is not economical to invest in a low-energy house under 

certain conditions. One can also see that the costs related to loans and heating are two 

leading factors of the monthly payment, with low loan costs comes higher costs for heating 

and higher loan costs results in lower costs for heating. The calculation template can favor 

and help people to find the most profitable option for their case, whether it is 

environmentally friendly or not depends on the conditions. To encourage producers and 

consumers to invest in sustainable alternatives the suggestion is to subsidize money to 

companies that build according to some sort of certification, this can result in lower prices 

for the more environmentally friendly low-energy houses.   
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1. Inledning 
   Energianvändningen i världen ökar stadigt, den kommer fortsätta öka så länge det vi kallar 

hög levnadsstandard eftersträvas. Med ökad energianvändning i världen måste miljön och 

miljövänliga energikällor sättas i fokus. Lagerresurserna i form av kol och olja förbrukas i ett 

rasande tempo och det är bara en tidsfråga innan utbudet inte kan matcha efterfrågan, 

utöver det problemet så försämrar de miljön. 

Den största energianvändningen står västvärlden för och i EU togs det 2008 fram ett 

”klimatpaket” med mål som ska uppfyllas till året 2020. I korthet kan man säga att två av 

målen är att minska utsläppen av växthusgaser och minska energikonsumtionen med 20%.  

(Energimyndigheten 2011) 

Sverige är ett av länderna som ligger i framkant för att klara dessa mål. Utöver dessa mål har 

landet även satt upp egna mer strikta miljömål inför 2020. Bostads- och servicesektorn som 

står för 39% av Sveriges energianvändning bär ett stort ansvar för att dessa mål ska uppfyllas 

innan den utsatta tiden. (Energimyndigheten 2010) 

För att uppnå dessa mål krävs det energieffektiva bostäder med miljövänliga 

uppvärmningssystem. Tekniken för att uppnå målen finns men är ibland svåra att försvara 

rent ekonomiskt. Detta gör det svårare att motivera dessa alternativ på marknaden.  För att 

marknaden ska efterfråga dessa krävs det att både företagen och konsumenten finner det 

lönsamt. Företagen inom bostads- och servicesektorn måste därmed bevisa för 

konsumenterna att det är ekonomiskt gynnsamt att sträva efter ovanstående mål. Med 

övertygade konsumenter ökar efterfrågan vilket gör det lättare att motivera högre kostnader 

för mer energisnåla alternativ. En viktig förutsättning för allt detta är att dessa energisnåla 

alternativ är ekonomsikt gynnsamma för alla, oavsett förutsättningar. 

1.1 Problemformulering 

I dagens samhälle finns det stora möjligheter att bygga lågenergihus som bidrar till ett mer 

hållbart byggande, dessa hus kostar i regel mer att bygga. I utbyte mot detta har de lägre 

driftkostnader än traditionella hus. Detta resulterar i att kostnaderna för ett lågenergihus i 

det längre loppet kommer att bli lägre än för de i ett traditionellt hus. 
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Miljöfrågan är idag större än någonsin och har en hög prioritet i flera branscher. Den 

ekonomiska frågan är dock ofta större och anses viktigare av både företag och 

privatpersoner. För att motivera nybyggnationen av lågenergihus krävs det att både säljare 

och köpare av bostäder gör en ekonomisk förtjänst större än den för ett traditionellt hus. 

För privatpersoner kan det vara svårt att avgöra vilket alternativ som är ekonomiskt 

gynnsamt. Att investera i ett lågenergihus kräver ett större lån, ett större lån innebär större 

amorteringskostnader. Trots att driftkostnaderna för lågenergihuset är lägre kan räntan på 

lånet och eventuella energiprisökningar eller sänkningar med mera göra det mer lönsamt att 

investera i ett traditionellt hus.  

Trots att husköparen vet att kostnaden sett över 50 år blir mer gynnsam för det ena 

alternativet betyder det inte att det alternativet kommer att väljas då det kan vara svårt för 

köparen att se denna förtjänst eftersom det handlar om ett så pass stort tidsspann. 

För att kunna motivera privatpersoner att välja mer miljövänliga alternativ behöver man ta 

reda på vilka faktorer som påverkar den framtida månadskostnaden i huset. Ser husköparen 

själv vilka faktorer som påverkar kostnaderna och kan enkelt jämföra olika alternativ så 

skulle det eventuellt bli lättare att motivera privatpersonerna att investera i miljövänliga 

alternativ. Att jämföra olika alternativ är idag enkelt, men att jämföra olika alternativs 

inverkan på den slutgiltiga månadskostnaden i ett husköp är inte lika enkelt. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att försöka ta reda på vilka faktorer som påverkar den slutgiltiga 

månadskostnaden vid husköp och om en beräkningsmall i Microsoft Excel skulle kunna vara 

ett hjälpmedel för privatpersonar i beslutsfattandet när det kommer till att investera i mer 

miljövänliga alternativ.  

Eftersom alla har olika förutsättningar vid husköp så undersöker även rapporten vilka 

förutsättningar och alternativ vid husköp som är ekonomiskt gynnsamma för personer i olika 

situationer. 
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1.3 Mål 

Med detta arbete är målet att få svar på dessa tre frågor: 

- Vilka faktorer påverkar månadskostnaden vid ett husköp och hur mycket påverkar 

de? 

- Kan en beräkningsmall ge ett underlag som hjälper privatpersoner att investera i 

miljövänliga alternativ? 

- Är det ekonomiskt gynnsamt att investera i ett lågenergihus oavsett var huset 

befinner sig och vilka förutsättningar som finns? Om inte, hur skulle man kunna göra 

det ekonomiskt gynnsamt oavsett förutsättningar. 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetets ekonomiska inriktning gör att aspekter gällande miljö inte kommer tas upp i större 

utbredning. För att få svar på arbetets mål kommer ett antal beräkningsfall att göras i den 

tilltänkta Excelmodellen. Eftersom alla husköpare är unika och det finns oerhört många 

faktorer att ta hänsyn till som kan påverka månadskostanden, måste vissa avgränsningar 

göras för att få ett rimligt antal beräkningsfall. Faktorerna är uppdelade i två olika kategorier 

där den första är de faktorer som kommer ha flera olika alternativ och den andra kategorin 

är de faktorer som är låsta till ett alternativ. Här under följer faktorerna 

Kategori 1, faktorer som har flera olika alternativ 

- Lågenergihus eller traditionellt hus 

- Klimatzon 

- Uppvärmningssystem 

- Låneränta  

- Energiprisökning 

Kategori 2, faktorer som är låsta till ett värde men är nödvändiga för beräkningarna 

- Energipris 

- Kalkylperiod 

- Kontantinsats 

- Inflation 
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Tabellen nedan visar mer exakt vad varje faktor innebär. Med nedanstående upplägg 

kommer det att göras 72 unika beräkningsfall. 

. 

En annan aspekt som är unik för varje husägare är hur lång tid de planerat att bo i sitt hus. 

För att underlätta arbetet kring denna punkt har en bestämd kalkylperiod använts och lånet 

kommer att ha återbetalningstid efter denna kalkylperiod. Vad gäller lånets villkor är olika 

räntevillkor med i beräkningsfallen, kontantinsats antas kunna betalas som en procentsats av 

lågenergihusets totala kostnad. Summan av denna procentsats används även på det 

traditionella huset, trots att det skulle krävas en lägre kontantinsats för det huset. Detta görs 

för att de ekonomiska förutsättningarna innan husköpet ska vara likadana oavsett vilket hus 

som är med i kalkylen. Kort sagt så betyder det att man har möjligheten att betala en större 

kontantinsats om man investerar i det traditionella referenshuset, förutsatt att 

lågenergihuset är dyrare. 

Hänsyn till geografiska skillnader för husens placering kommer ej att tas utöver 

klimatskillnaderna i energiberäkningarna. Priser för till exempel transporter av material och 

arbetskraft behandlas inte i beräkningarna. Kostnader relaterade till bygglovsansökningar, 

besiktningar och anslutningar till el och VVS kommer inte heller att behandlas i denna 

rapport.  

Vid val av konstruktionslösningar så kommer bärande konstruktioner inte att dimensioneras. 

Vid energiberäkningarna kommer eventuella köldbryggor inte finnas med i beräkningarna för 

något av referenshusen. 

Tabell 1. Visar hus avgränsningarna inom varje kategori kommer att se ut 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs först vilka mål som ska uppnås gällande energiförbrukningen hos 

referenshusen med hjälp av olika miljöcertifieringar. Efter dessa är kommande delkapitel 

uppdelade i två delar. En teoridel och en genomförandedel. I teoridelen finns dels 

bakgrundsinformation för det aktuella kapitlet men det innehåller även vad som ska uppnås i 

genomförandedelen, till exempel ta fram två energiprisökningar eller ta fram två olika 

uppvärmningssystem som ska användas. Genomförandedelen innehåller hur man har gått 

tillväga för få fram dessa uppgifter och vad man har kommit fram till. Avslutningsvis under 

detta kapitel finns en sammanställning av all insamlad indata som ska användas i 

beräkningarna. 

2.1 Miljöcertifieringar 
I denna rapport används två referenshus, ett traditionellt hus som ska uppfylla BBRs 

minimikrav för energianvändning. Det andra huset är ett lågenergihus, eftersom det inte 

finns någon exakt definition för vad ett lågenergihus är kommer det här bestämmas krav 

enligt miljöcertifieringssystem. 

Referenshusen som använts har utgångspunkten i modellen A-103 från Karlsonhus i Åseda 

AB, observera att vissa mindre skillnader kan förekomma. Mängd och arbetskostnader för 

dessa hus har sedan beräknats i Bidcon. Huset är en traditionell enplansvilla i L-form med en 

boarea på 160m2. Huset har tre stycken sovrum, två badrum, ett större sällskapsrum och ett 

kök (Karlson Hus i Åseda AB 2012).  Planlösning och fasadritningar finns i bilaga 2. 

Definitionen för lågenergihus är som nämnt lite diffus, istället för lågenergihus går det att 

använda sig av passivhusstandard som har en precis definition över energikrav med mera.  

Utöver kraven har passivhuskonceptet två grundprinciper som är följande. 

- Minimera värmeförluster 

- Optimera värmevinster 

Utifrån dessa grundprinciper bygger man husen och för att följa dessa principer byggs täta 

energisparande hus som värms upp med bland annat sol, interna värmevinster och 

återvunnen ventilationsvärme. Förutom grundprinciperna finns det en kravspecifikation för 

passivhusstandarden. I specifikationen ställs det krav på energianvändning och 

värmeeffektbehov. Förutom dessa energikrav ställs det även krav på ljudnivå, termisk 
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komfort, luftläckage, fönster, dörrar och material (Sveriges centrum för nollenergihus 2012). 

I kriterierna för den internationella passivhusstandarden finns det även krav för hur mycket 

primärenergi som får användas (Intressegrupp Passivhus 2009). 

Med ovanstående krav uppfyllda går det att certifiera huset som passivhus. 

Passivhusstandard kommer inte behandlas vidare i denna rapport eftersom flertalet av 

kraven ej kommer att behandlas och därmed kan inte standarden med säkerhet uppnås. 

För att bestämma vilka krav referenshusen ska uppnå har istället miljöcertifieringssystem 

från Sweden Green Building Councils hemsida använts som grund. Sweden Green Building 

Council är en ideell förening som tillhandahåller miljöcertifieringssystem för byggbranschen. 

De tillhandahåller fyra stycken certifieringssystem som följer här under (Sweden Green 

Building Council 2012a):  

1. LEED (Leadership in energy and environmental design) 

Den första versionen av LEED släpptes 1999 av en förening vid namn U.S. Green Building 

Council och anses vara det mest kända av miljöcertifieringssystem. I dagsläget finns det 

LEED-projekt etablerade i över 135 länder (U.S. Green Building Council 2013). För att 

certifiera byggnader använder sig LEED av ett poängsystem som har en maxpoäng på 110. 

Efter en sammanställning av poängen för en byggnad går det att avgöra vilken typ av 

certifiering byggnaden får. Bilden nedan visar hur många poäng de olika certifieringstyperna 

kräver (Sweden Green Building Council 2012b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. De olika LEED certifieringarna: LEED certified, LEED silver, LEED gold, LEED 
platinum (Ohio Wesleyan University 2009) 
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För att uppnå önskad certifiering finns det vissa kriterier inom olika områden som måste 

uppfyllas. För att se vilka områden LEED-systemet täcker se sid 8. 

2. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) 

BREEAM lanserades först 1990 och har sitt ursprung i Storbritannien. BRE var från början ett 

statligt institut men ägs numera av aktörer inom branschen.  I dagsläget finns det cirka 

235 000 byggnader som är BREEAM-certifierade, detta gör BREEAM till ett av de mer 

igenkända miljöcertifieringssystemen (BREEAM 2013). BREEAM har likt LEED ett 

poängsystem där man ska uppfylla vissa kriterier för att få poäng. Det finns fem olika typer 

av certifieringar med namnen PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT och OUTSTANDING. För 

att klara den lägsta nivån av certifiering krävs det 30% av den maximala poängsumman och 

för att uppnå kraven för den högsta krävs det 85%. Utöver detta krävs det även innovativa 

lösningar och en godkänd uppföljning tre år efter certifieringen (Sweden Green Building 

Council 2013a). För att se vilka områden BREEAM täcker se sid 8.  

3. GreenBuilding 

GreenBuilding startades 2004 av EU för att få bygg- och fastighetsbranschen mer 

energieffektiv och är därmed riktad till företag och fastighetsägare. I Sverige har cirka 260 

lokalbyggnader certifierats med Greenbuilding. För att uppnå kraven för certifiering krävs 

det att man använder 25 % mindre energi en tidigare alternativt 25 % mindre än 

nybyggnadskraven i BBR (Sweden Green Building Council 2013b). För att se vilka områden 

GreenBuilding täcker se sid 8. 

4. Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är baserat på Svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis, 

den senaste versionen av miljöbyggnad släpptes 2012. Miljöbyggnads certifieringssystem går 

att använda på både nybyggnationer och befintliga hus. Miljöbyggnad har tre olika 

certifieringsnivåer vars namn är BRONS, SILVER och GULD. För att se vilka områden 

miljöbyggnad täcker se bilden som följer på sida 8 (Sweden Green Building Council 2013c). 
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LEED och BREEAM har inte anpassats till svenska standarder i dagsläget, de innefattar även 

väldigt många områden som bilden ovan visar. Med detta arbetets begränsningar och att de 

inte applicerats på svensk standard så kommer inga krav från LEED eller BREEAM att finnas 

på referenshuset. Greenbuilding är en certifiering riktad till företag och fastighetsägare och 

appliceras därmed inte på privatägda bostäder. Dock kommer energikravet från 

GreenBuilding att uppfyllas för lågenergihuset.  

Det miljöcertifieringssystemet som ska användas som grund blir därmed Miljöbyggnad. Alla 

krav kommer inte att uppfyllas då vissa av kraven inte är väsentliga för detta arbete. De krav 

som är intressanta för denna studie är främst de som har direkt anknytning till kostnader. 

Det vill säga energiförbrukning, värmeffektbehov och uppvärmningssystem. Det sistnämnda 

hanteras dock i ett annat kapitel. Lågenergireferenshuset ska om möjligt nå nivån GULD för 

de valda områdena medan det traditionella huset endast behöver klara BBRs krav. Kraven 

för dessa två kategorier är följande: 

 

Tabell 1. Miljöbyggnadskrav för de olika certifieringsnivåerna (Sweden Green Building Council 2013e) 

Figur 2. Illustration som visar vilka områden som de olika miljöcertifieringssystemen 
täcker(Sweden Green Building Council 2013d) 
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2.2 Uppvärmningssystem 

2.2.1 Teori 
I denna rapport kommer två olika uppvärmningssystem att vara med i kalkylerna. Dessa 

kommer väljas efter investeringskostnad, miljöbelastning, verkningsgrad och att de uppfyller 

olika nivåer för certifieringssystemet miljöbyggnad.  Det ena uppvärmningssystemet ska 

uppnå certifieringen GULD medan det andra inte ska uppnå någon certifiering. Kraven för de 

olika certifieringsnivåerna följer nedan: 

 

Uppvärmningssystem är ett väldigt brett område med många faktorer man måste ta hänsyn 

till. För att underlätta detta arbete sätts en systemgräns upp. Utanför denna systemgräns 

görs bara antaganden vad gäller flödena in i systemet.  

Systemgränser kan sättas upp enligt figuren nedan. Systemgränsen för uppvärmningssystem 

för detta arbete sätts vid linje nummer 2. Detta innebär att antaganden görs från 

kategorierna energisektor och bränsleindustri. Det som är av intresse är då vilket typ av 

uppvärmningssystem som används i huset och husets nettovärmebehov. 

Värmedistributionen i huset kommer att antas att vara jämn. 

 

Tabell 2. Miljöbyggnads krav för de olika certifieringsnivåerna när det kommer till energislag. Den grönmarkerade cellen 
representerar vart ena uppvärmningssystemet kategoriseras och den rödmarkerade representerar det andra (Sweden 
Green Building Council 2013e) 
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Uppvärmningssystemen som används för studien är en miljöprövad pelletspanna och en 

oljepanna.  Pelletspannan har valts då är ett populärt alternativ bland de mer miljövänliga 

alternativen. Oljepanna är i dagsläget ovanligt och det byggs väldigt få nya hus med 

oljepannor. Valet att använda en oljepanna är motiverat med att eldningsoljans 

energiprisökning är relativt hög och därmed bidrar till variation i beräkningsfallen och att 

oljepannan platsar under miljökategori 4 i miljöbyggnads krav för uppvärmningssystem. 

Pelletspannor eldar pellets som är en förnybar energikälla. Vid eldning av pellets frigörs 

koldioxid, eftersom pellets är ett biobränsle bidrar inte denna koldioxid till ökningen av 

koldioxid i atmosfären. Pelletspannor kan även vara Svanen-märkta, detta innebär att den 

både är bränsleeffektiv och bränslesnål. Det innebär även att den avger låga utsläpp av 

andra miljöfarliga gaser (Energimyndigheten 2012a). Detta sammanställt ger den 

miljöprövade biobränslepanna som ska uppfylla kraven för GULD-kategorin enligt 

miljöbyggnad. 

Figur 3. Förslag på hur systemgränser kan sättas upp från primärenergi till uppvärmning av hus (Persson, A. Rydstrand, C. 
& Hedenskog P. 2005) 
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Oljepannor eldar olja som är en lagerresurs, detta betyder att denna resurs för eller senare 

kommer att ta slut. Vid eldning av olja frigörs flera skadliga ämnen, bland dessa finns 

koldioxid, svavelföreningar och kväveföreningar. Till skillnad från pellets är olja inte ett 

biobränsle och koldioxiden som frigörs vid eldningen bidrar till den ökade mängden koldioxid 

i atmosfären och detta ses som ett allvarligt miljöproblem. Detta sammanställt ger det andra 

uppvärmningsalternativet vars energi kommer från bränsle som varken är förnybar eller 

flödande (Energimyndigheten 2012b). 

2.2.2 Genomförande 
Bestämning av pris för pelletspannan och oljepannan har gjorts på följande sätt.  Ett 

genomsnittspris för tre pelletspannor, brännare + matarskruv har använts för 

pelletspannapriset. För oljepannorna har också ett genomsnittspris av tre stycken använts, i 

det priset inkluderas oljepanna och oljebrännare. Utöver denna summa görs ett pålägg på 

25 000kr för installation och kostnader som är relaterat till det.  Nedan följer pris och 

återförsäljare för dessa. Pannamnet står till vänster, brännarnamnet till höger och 

återförsäljaren till höger om priset. 

Pelletspannor (4000kr för matarskruv är adderat i priset) 

- Nibe Pellux 200, Nibe PB 10  57625kr (Nibe 2013a)  

- Ulmapanna 20kW, Ulma 2000 TCA 49000kr (Viltec 2013)  

- Baxi pelletspanna, Baxi Eurofire  48300kr (Baxi 2012) 

      
                 

 
          

51641 + 25000 = 76641, beräknas vara anskaffningspriset för pelletspannan. 

Oljepannor (likadan oljebrännare till pannorna, Exo-oil 3H, 7625kr (Euronom 2012). 

- Nibe Alpha combi, Exo-oil 3H  42625kr (Nibe 2013b) 

- Kerem 42 med oljelucka, Exo-oil 3H 52766kr (Euronom 2012) 

- CTC V20, Exo-oil 3H  43925kr (EVbutiken.se 2013) 

      
                 

 
       kr 

46438 + 25000 = 71438kr, beräknas vara anskaffningspriset för oljepannan. 
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Årsmedelverkningsgraden hos pelletspannan och oljepannan antas vara ungefär lika hög, 

cirka 80% kommer att antas. 

 

2.3 Energipris och energiprisökning 

2.3.1 Teori 
Energipris är det pris vi betalar för en viss mängd energi och betecknas i Sverige vanligtvis 

som öre/kWh. Energipriset hänger ihop med valet av uppvärmningssystem. Valet att 

använda en pelletspanna och en oljepanna gör att energipriset beräknas utifrån priset på 

bränslet och pannans verkningsgrad. Detta innebär att energipriset är priset på bränslet 

(hänsyn till pannans verkningsgrad måste tas) och energiprisökningen är bränslets prisökning 

(eventuell försämrad verkningsgrad i pannan över tid tas ej hänsyn till) Det kommer i denna 

rapport att användas ett energipris för respektive bränsle och två energiprisökningar för 

respektive bränsle. 

2.3.2 Genomförande 
Prisuppgifter för pellets är hämtade från Stora Enso AB (Stora Enso 2012). Priserna är för så 

kallade ”bulkpellets”, vilket är lösvikt där det antas att kunden kan köpa ett minimum på 

1,5ton pellets. Detta ger priset 2875kr/ton eller 59öre/kWh, under förutsättningen att 

energiinnehållet är 4,85kWh/kg. 

Med hänsyn till pannans verkningsgrad blir priset 
  

   
            

Prisuppgifter för olja är hämtade från Varmavillan.se (Invime, varmavillan 2013). Priset för 

en kubikmeter villaolja beräknas vara 12390kr. Energiinnehållet för olja kan antas vara cirka 

9900kwh/m3. Detta resulterar i 
       

    
= 125öre/kWh.  

Med hänsyn till pannans verkningsgrad blir priset 
   

   
             

Energiprisökningen beräknas utifrån prisuppgifter på bulkpellets och eldningsolja mellan 

åren 2000-2011. Ett medelvärde i öre och i procent tas ut för åren 2000 - 2011. 

(Energimarknadsinspektionen 2012). 

Medelvärdet för bulkpelletsens prisökning under den givna tiden blev 2,3öre/kWh per år och 

det innebär en genomsnittlig ökning på 5,9% per år. Två stycken energipriser kommer att 



13 
 

användas i kalkylen, dessa två utgår ifrån detta medelvärde. Det kommer användas en lägre 

energiprisökning och en högre. Den lägre är medelvärdet subtraherat med 1,5 och den 

högre är medelvärdet adderat med 1,5. Det ger energiprisökningarna 4,4% och 7,4% för 

pellets.  

Medelvärdet för eldningsoljans prisökning under den givna tiden blev 6,1öre/kWh per år och 

det innebär en genomsnittlig ökning på 7,1%per år. Två energipriser används även för 

eldningsoljan och den räknas ut likt bulkpelletsens prisökning och blir då 5,6% och 8,6%. 

Årlig data för energiprisökningarna finns i bilaga 1. 

2.4 Klimatzoner  

2.4.1 Teori 
Boende i olika delar av Sverige har olika klimatförutsättningar och bör därför ha olika 

riktmärken för vad som anses vara låg energianvändning och inte. BBR har på grund av detta 

delat in Sverige i tre klimatzoner där man ställer olika energikrav för nybyggda hus i de olika 

zonerna. Kraven för dessa zoner skärptes från och med den 1 januari 2012. Här nedan följer 

BBRs krav för årlig energianvändning och värmeeffektbehov för de olika klimatzonerna. 

 

 

 

 

 

 

 

I denna rapport placeras de två referenshusen i en stad i varje klimatzon. Utifrån dessa 

positioner har sedan energiberäkningar gjorts för respektive plats och hus för att ta reda på 

referenshusens energikrav i olika delar av landet 

Figur 4. Indelningen av Sveriges klimatzoner och kraven för energianvändning och värmeeffektbehov (Boverket 2011). 
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2.4.1 Genomförande 
Men hänsyn till ovanstående stycke har husen placerats i städerna Skellefteå, Borlänge och 

Växjö. Städerna är fördelade över de tre klimatzonerna enligt kartan 

- Skellefteå i klimatzon 1 

- Borlänge i klimatzon 2 

- Växjö i klimatzon 3 

2.5 Bostadslån  

2.5.1 Teori 
Vid köp av ny bostad behövs det i flesta fall tas ett bostadslån för att kunna investera i den 

nya bostaden. Ett bostadslån är ett lån där investeringsobjektet sätts i pant. Detta betyder 

att investeringsobjektet behöver värderas. Utifrån värderingen kommer banken bevilja ett 

lån. Observera att värderingen nödvändigtvis inte är anskaffningspriset. 

Med huset värderat kan banken bevilja ett lån. Belåningsgraden kommer förmodligen inte 

att vara 100 % då finansinspektionens allmänna råd som trädde i kraft 1 oktober 2010 inte 

rekommenderar att belåningsgraden inte överstiger 85 % (Finansinspektionens 

författningssamling 2010). 

Resterande 15 % kan finansieras på två olika sätt. Antingen som kontantinsats eller genom 

ett så kallat topplån (Den andra delen av lånet kan kallas bottenlån). Ett topplån är ett 

blancolån, dvs ett lån utan säkerhet, detta lånet har generellt högre ränta och är en större 

risk både för lånetagare och lånegivare. På senare år har man börjat gå ifrån topplån och 

bottenlån för att försöka ge lånetagarna helhetslösningar. Eftersom belåningsgradtaket är en 

rekommendation kan lånegivaren välja att ge en högre belåningsgrad än 85 % (Ode, J 2007). 

2.5.2 Genomförande 
I denna rapport kommer belåningsgraden att sättas till 85% för att följa finansinspektionens 

råd och de resterande 15% kommer att bestå av en kontantinsats. Se kapitel 1.5 

Avgränsningar för att se hur detta tillämpas på de två referenshusen för att få en rättvis 

ekonomisk bedömning i resultatet. 
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2.6 Räntesatser 

2.6.1 Teori 
När pengar lånas från en bank tar banken ut en avgift för att låna ut dessa pengar, denna 

avgift kallas ränta. Räntan anges ofta som en procentsats av det lånade beloppet, räntan blir 

ett påslag på avbetalningen (Henrekson M. Nationalencyklopedin 2013). 

Vid bostadslån får man ofta välja mellan bunden ränta eller rörlig ränta. Skillnaden mellan 

dessa beskrivs i princip av dess namn. Den bundna räntan är en fast räntesats som inte 

ändrar sig efter marknaden. En framförhandlad fast ränta som är fast under den förhandlade 

tiden, till exempel fem år. En rörlig ränta ändrar sig däremot efter marknaden och kan både 

sänkas och höjas. En kombination av dessa kan kallas bolån med räntetak. Där använder man 

sig utav den rörliga räntan till den når en viss procentsats som den ej kan överstiga, detta 

förhandlar man fram (Swedbank 2013a). 

I dagsläget (april 2013) ligger den rörliga räntan kring 3 % (+- 1%). Rent historiskt är detta en 

låg ränta. Ser man till Swedbanks räntehistorik för villaräntor så framgår det att den rörliga 

räntan under början av 90-talet låg runt 15 % och i början av 00-talet runt 5 % (Swedbank 

2013b). 

I denna rapport används tre olika räntesatser som bestäms utifrån det aktuella ränteläget 

med hänsyn till det närhistoriska ränteläget. Att ta hänsyn till det historiska ränteläget kan 

vara väsentligt eftersom kalkylperioden för ett bostadslån är relativt lång.  

2.6.2 Genomförande 
Räntesatserna beräknas utifrån ett medelvärde av Swedbanks rörliga ränta tio år tillbaka i 

tiden (Swedbank 2013b). Den första noteringen av rörlig ränta för varje år kommer att 

användas i beräkningen av medelvärdet. Resultatet av medelvärdes beräkning blev en ränta 

på 3,71 %. I kalkylen används tre stycken räntesatser. Detta medelvärde används som en av 

dessa räntesatser. De andra två är medel värdet adderat och subtraherat med 1,5. Detta 

resulterar i att de räntesatser som kommer att användas är 2,21%, 3,71% och 5,21%. Årlig 

data för Swedbanks rörliga ränta finns i bilaga 1 
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2.7 Inflation 

2.7.1 Teori 
Inflation är när penningvärdet minskar, vilket oftast innebär att den allmänna prisnivån ökar. 

Orsaken till att penningvärdet minskar kan vara att penningmängden ökar i en högre takt än 

utbudet av varor. I Sverige har riksbanken sedan 15jan 1993 satt ett årligt inflationsmål på 

2%. Ett positivt inflationsmål används bland annat för att undvika deflation som innebär att 

penningvärdet ökar och detta har visat sig skapa en del problem (Sveriges Riksbank 2012). 

I denna rapport används ett inflationstal som bestäms utifrån närhistoriska inflationstal.  

2.7.2 Genomförande 
Inflationstalet beräknas utifrån ett medelvärde från SCBs tabell över historisk inflation. 

(Statistiska Centralbyrån 2013). Medelvärdet beräknas utifrån inflationstalen från 2002-

2012. Resultatet av detta blev en inflation på 1,5%. I Kalkylen används ett inflationstal och 

det kommer att vara 1,5%. Årlig data för inflationstalet finns i bilaga 1. 

2.8 Kalkylperiod 
Kalkylperioden bestäms vara 30år och lånet betalas med hänsyn till denna. 

2.9 BidCon 

2.9.1 Teori 
För att konstruera två likvärdiga referenshus används programmet BidCon som utformats av 

Consultec som utvecklar IT-tjänster för bygg och installationsbranschen. Programmet 

används för att göra kostnadskalkyler och har en vad som kan anses omfattande databas 

innehållande material, enhetstider och prislistor. Med hjälp av Bidcon kommer priserna för 

materialet, arbetstid och eventuella kostnadspåslag tas fram för referenshusen (Consultec 

2013). 

2.9.2 Genomförande 

Det har gjorts två stycken kostnadskalkyler i Bidcon, en för varje referenshus. 

Kostnadskalkylerna har gjorts med hjälp av programmets bibliotek över materialkostnader, 

arbetstider/arbetskostnader och omkostnader. Husen har konstruerats på liknande sätt i det 

stora hela. De som skiljer de båda hus är klimatskalet. Skillnaderna i klimatskalet ger i 

slutändan olika anbudspriser. Dessa anbudspriser är det de priser som antas vara den 

beräknade lånekostnaden. Konstruktionslösningarna återfinns i bilaga 6. Slutsidan från 

Bidcon med bland annat anbudspris finns i bilaga 7. Observera att installationskostnaderna 
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angivna i bilagan inte är exakta utan antagna och återspeglar nödvändigtvis inte de 

installationskostnader som det aktuella huset skulle få om det byggdes. De beräknade 

anbudspriserna för husen är följande: 

- Traditionella huset  1 754 283kr 

- Lågenergihuset  2 008 191kr 

 

2.10 VIP-Energy 

2.10.1 Teori 
För att beräkna energianvändningskraven för referenshusen används programmet VIP-

Energy som har utvecklats av Strusoft AB.  VIP-Energy tar både hänsyn till det yttre klimatet 

och husets utformning i sina beräkningar. Energiflöden programmet tar hänsyn till  är bland 

annat: Värmelagring, ventilation, solenergi, transmission från  de olika byggdelarna och 

värmepumpar (Strusoft 2011). Strusoft beskriver VIP-Energys omfattning på följande sätt: 

VIP-Energy is a series of software modules covering the calculation of the entire 

building energy balance. The calculation kernel is based on a dynamic energy equation 

using a physical model of the building and world-wide weather data (Strusoft 2011). 

2.10.2 Genomförande 
Det har genomförts 6st olika VIP beräkningar i denna rapport. Uträkningarna är att de båda 

referenshusen har placerats i de tre olika städerna som befinner sig i de olika klimatzonerna. 

Nedan följer ett generellt genomförande av VIP-beräkningarna.  För exakt indata för varje 

beräkning se bilaga 5.  

 

2.10.2.1 Indata 
Klimat och allmän indata 

Horisontvinkel eller skuggning av referenshusen antas vara likadan för alla tre 

husplaceringar. Eftersom det inte finns någon bestämd vegetation runtom byggnaden så 

antas horisontvinkeln vara 15 grader i alla vädersträck. 
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Vindriktningen är låst i västerläge och byggnaden antas stå i ”något skyddad bebyggelse”. 

Vindhastigheten kommer då antas till 70 % av klimatfilen i alla väderstreck (VIPenergy.net 

2013). 

Lufttrycket skiljer sig något mellan de olika städerna och har hämtats från det aktuella (2013-

05-02 kl:13:00) lufttrycket på SMHI (SMHI 2013). 

- Skellefteå  1007hPa 

- Borlänge  1016hPa 

- Växjö  1023hPa 

Förutom dessa värden ifylles att byggnaden har en lägenhet, golvarean är 160m2 och den 

ventilerade rumsvolymen är 400m3.  Övriga värden som antas under ”klimat och allmän 

indata” är att solreflektionen från marken är 35 % och att vridningen av byggnaden är 

0grader (VIPenergy.net 2013). 

Byggnad 

Klimatskalets utformning fylls i under denna del. Här utformas två olika alternativ till 

klimatskal, ett för det traditionella huset och ett för lågenergihuset.  De olika 

konstruktionslösningarna redovisas i bilaga 6. Observera att spikläkt, vindskydd, ångspärr, 

bärläkt, ströläkt, takpapp och glespanel inte finns med i VIP-beräkningarna i bilaga 5. 

Anledningen till detta är att deras påverkan på energiberäkningarna så pass små att de kan 

försummas. Observera även väderstrecken, husets entredörr är placerad i norrläge, för 

husritningar se bilaga 2.  

Drift tidsschema 

Driftfallet för referenshusen antas vara ”småhus Sveby 22”. Eftersom beräkningarna görs på 

en bostad så antas huset vara i ”drift” konstant under hela året. Dock görs en ändring från 

grundfallet, istället för en personvärme på 0 W/m2 så antas en personvärme på 2 W/m2 

(Boverket 2007). 

Värme och kyla 

Denna kategori lämnas i princip tom då husen varken har solfångare eller värmepump. Dock 

bekräftas det att komfortkylan är i form av passivkyla. 
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Energinorm 

Resultatet redovisas enligt svensk norm för den aktuella klimatzonen. Den dimensionerande 

rumstemperaturen beräknas vara 20 grader och den dimensionerande marktemperaturen 

antas vara 2 grader över medellufttemperaturen för den aktuella beräkningen. 

Temperaturmedelvärdet finns att se under kategorin ”klimat och allmän indata”. 

Verksamhetstypen är en bostad (VIPenergy.net 2013). 

Ventilationssystem tidsstyrd ventilation 

Fläkttrycket sätts till 600Pa för tilluften och 500Pa för frånluften. Verkningsgraden beräknas 

vara 60% . Luftomsättningen antas vara cirka 0,5 omsättningar per timma (VIPenergy.net 

2013). 

2.10.2.2 Energianvändning för referenshusen 
Det väsentliga resultatet från VIP-beräkningen är främst referenshusens energianvändning 

då det kommer att användas i Excelmodellen. Nedan följer de olika VIP-beräkningarnas 

energianvändning. För övriga resultat se bilaga 5 

Traditionellt hus i Skellefteå - 16160kWh/år  (101kWh/m2år) 

Lågenergihus i Skellefteå  - 10560kWh/år   (66kWh/m2år) 

Traditionellt hus i Borlänge  - 14720kWh/år  (92kWh/m2år) 

Lågenergihus i Borlänge  - 9600kWh/år  (60kWh/m2år) 

Traditionellt hus i Växjö  - 12800kWh/år  (80kWhh/m2år) 

Lågenergihus i Växjö  - 8320kWh/år  (52kWh/m2år) 

 
 

2.11 Microsoft Excel 

2.11.1 Teori 
För att utforma beräkningsmodellen används Microsoft Excel som är en del ur Microsoft 

Office-paketet som är utvecklat av Microsoft Corporation. Beräkningsmodellen kommer att 

utformas på det sättet att man matar in indata i form av priser, tider och procentsatser. Med 

dessa inmatade indata får man sedan ut en månadskostnad. Förutom månadskostnad går 

det att se hur mycket av denna månadskostnad som är ränta och hur mycket som är en 

avbetalning. Allt detta görs med hjälp av Excels finansformler. Förutom detta ska det i 
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modellen finnas tydliga beskrivningar för vad alla ingående faktorer är och ett tydligt 

hjälpavsnitt för eventuella problem och tolkningshjälp. 

2.11.2 Genomförande 
För att uppnå målet relaterat till excelmodellen krävs det en enkelt utformad och 

lättförståelig modell. Med en lättförståelig modell känner sig användaren tryggare med 

inmatningen av indata och därmed också resultatet. För att göra det så enkelt som möjligt 

har modellen spridits ut över fyra ”kalkylblad” med följande namn 

- Kostnader 

- Detaljerad låneinfo 

- Detaljerad energiinfo 

- Hjälpavsnitt 

Alla bladen hänger ihop i en större beräkning, anledningen till att all data är uppdelat på 

olika kalkylblad är helt enkelt på grund av att om all data funnits på samma blad hade en 

bekväm layout varit svår att uppnå, dessutom hade modellen framståt som rörig och svår att 

förstå. Information om respektive kalkylbladsupplägg följer. Modellen medföljer som bilaga 

3 och bilder på modellen som bilaga 4. 

Kostnader 

På detta blad fylls all indata i, förutom all indata finns även kortfattade resultat över 

månadskostnader (eller periodkostnader om kalkylen har beräknats med ett annat antal 

betalningsperioder per år än 12st), energikostnader och lånekostnaderna. Upplägget ser ut 

så att man fyller i all indata i en tydligt markerad vänsterspalt och får ut de sammanfattade 

resultatet i högerspalten. De resultateten som är synliga är månadskostnader (alternativt 

periodkostnader), lånekostnader och energikostnader av olika slag. Det är tydligt markerat 

vad som är vad och vilka enheter allting är givet i. Formlerna som används på detta 

kalkylblad är. Vidare information om cellreferenser, använda formler och information 

gällande beräkningar för detta kalkylblad finns att se i bilaga 3. För att se bild över detta 

kalkylblad se bilaga 4.  
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Detaljerad låneinfo 

På detta blad finns mer detaljerad låneinfo. Det går att se vilken betalningsperiod det är i 

ordningen, vilket datum inbetalningen ska ske (om det är en gång i månaden). Vilken 

startbalans och slutbalans man har för den aktuella betalningsperioden, hur mycket som ska 

betalas och hur mycket av denna betalning som är avbetalning för lånet och hur mycket som 

är ränta. Förutom detta finns även en spalt där man kan fylla i om man betalat av mer än det 

uträknade beloppet på lånet för någon av betalningsperioderna. Dock bör det observeras att 

om en summa ifylles här kommer återbetalningstiden att förkortas. Det finns även en spalt 

där man kan fylla i en summa som ska bakas in i lånet från och med en viss betalningsperiod, 

det vill säga göra lånet större. Här bör det observeras att återbetalningstiden istället blir 

längre och att man endast kan fylla i en summa här under förutsättning att lånevillkoren är 

desamma som innan. Nedan följer en snabb genomgång av ekvationerna som används för 

att få fram siffrorna i rad nummer två. För mer ingående information gällande cellinnehåll 

och använda formler se bilaga 3.  För bild på detta kalkylblad se bilaga 4. 

Cell C2: fx =Kostnader!$C$6+Kostnader!$C$7+Kostnader!$C$8  

Detta beskriver startbalansen för period nummer ett. Startbalansen i detta fall refererar till 

kalkylbladet ”kostnader” där bolån, kostnad uppvärmningssystem och annat lån adderas.  

Cell D2: fx =Kostnader!$F$9 

Denna cell beskriver vilken summa som ska betalas in period nummer ett. Cellreferensen är 

till kalkylbladet ”kostnader”, där en månadskostnad har räknats ut efter de aktuella 

utgifterna. 

Cell E2: fx =D2-F2+H2 

Denna cell beskriver hur mycket av periodbetalningen som är avbetalning på själva lånet. 

Cellreferenserna är till samma kalkylblad och består av differensen mellan period-

avbetalningen och räntan, plus eventuella extra avbetalningar. 

Cell F2 fx =C2*(Kostnader!$C$16/Kostnader!$C$12) 
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Denna cell beskriver hur mycket av periodbetalningen som är ränta. Cellreferenserna är 

startbalansen för betalningsperioden multiplicerat med den aktuella årliga bolåneräntan 

dividerat i antalet betalningsperioder per år. 

Cell G2 fx =C2-E2+I2 

Denna cell beskriver slutbalansen för betalningsperioden, det vill säga hur mycket av lånet 

som är kvar när periodbetalningen skett. Cellreferenserna är startbalansen subtraherat med 

avbetalningen adderat med eventuella ”extra pålägg” på lånet. 

Cell H2 och Cell I2 

I dessa celler kan extra summor fyllas i för att dra av kostnader eller lägga till kostnader på 

lånet. 

Detaljerad energiinfo 

På detta blad finns detaljerad energiinfo.  Det går att se vilken period i ordningen det är, 

vilket datum betalningen ska ske(om betalningen sker 12 gånger per år), genomsnittlig 

energiförbrukning för en period(observera att genomsnittet inte är årstidsanpassat), 

beräknat energipris för respektive period och periodkostnad för energin. Nedan följer en 

snabb genomgång av ekvationerna som används för att få fram siffrorna i rad nummer två. 

För mer ingående information gällande cellinnehåll och använda formler se bilaga 3. För bild 

på detta kalkylblad se bilaga 4.  

Cell C2 fx =IF(A3-1<=(Kostnader!$C$11*Kostnader!$C$12);Kostnader!$C$22/Kostnader!$C$12;0) 

Denna cell beskriver den genomsnittliga energiförbrukningen för en period. IF är ett logiskt 

sammanband som i detta fall innebär att energiförbrukningen slutar att fyllas i så fort lånet 

är avbetalat. Cellreferenserna är kopplade till kalkylbladet ”kostnader”, talet som visas i 

cellen är den årliga energiförbrukningen dividerat i antalet betalningsperioder. 

Cell D2 fx =IF(A3-1<=(Kostnader!$C$11*12);Kostnader!$C$20*(1+(Kostnader!$C$21/Kostnader!$C$12));0)  

Denna cell beskriver det beräknade energipriset för den aktuella perioden, med hänsyn till 

energiprisökning och betalningsperioder. IF är ett logiskt sammanband som likt föregående 

cell innebär att energipriset slutar att fyllas i så fort lånet är avbetalat. I cellen finns 
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energipriset per kWh multiplicerat med den årliga energiprisökningen dividerat i antalet 

betalningsperioder per år. 

Cell E2 fx =IF(A3-1<=(Kostnader!$C$11*12);((D2*C2)/(1+(Kostnader!$C$17/Kostnader!$C$12))^'Detaljerad 

energiinfo'!A2);0) 

Denna cell innehåller driftkostnaden för den aktuella perioden, likt tidigare beskrivningar 

finns även här ett logiskt sammanband som resulterar i att driftkostnaden slutar att fyllas i 

när lånet är avbetalt. I cellen finns energiförbrukningen multiplicerat med energipriset 

dividerat i den årliga inflationen genom antalet betalningsperioder.. 

Hjälpavsnitt 

På detta blad finns det vägledning om man är osäker på hur kalkylprogrammet fungerar eller 

vad någonting betyder. Det är uppdelat i fyra delar, en del för varje kalkylblad.  

Hjälpavsnittet för kalkylbladet ”kostnader” beskriver vad all indata som ska föras in är. 

Hjälpavsnittet för ”Detaljerad låneinfo” och ”Detaljerad energiinfo” beskriver vad varje spalt 

innebär. Den sista delen är lite generella tips på saker man ska tänka på när man använder 

kalkylmodellen. Främst tips på hur man ska tolka sina resultat om man har 12 

avbetalningsperioder per år. 

Vidare information om vad som finns beskrivet på detta kalkylblad och hur det är formulerat 

finns att se i bilaga 3 och bilaga 4. 
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2.12 Sammanställning av indata och beräkningsfall 

Inför beräkningarna i excelmodellen sammanställs här all indata i en tabell. All indata i alla 

olika sammansättningar kommer att resultera i 72st beräkningsfall. 

När beräkningsfallen görs finns det vissa förutsättningar för att vissa värden ska få användas. 

Som synes i tabellen så finns det 6st värden för klimatzoner. Dock är förutsättningen för att 

använda KL1, KL2 och KL3 att man använder sig av lågenergihuset i beräkningarna eftersom 

dessa är energiförbrukningen i de olika klimatzonerna för lågenergihuset.  Då är 

förutsättningarna för att använda KT1, KT2 och KT3 att det traditionella huset används i 

beräkningarna. Liknande förutsättningar finns vid val av energiprisökning, är valet att 

använda en oljepanna används ÖO1 och ÖO2 för energiprisökningen  och är valet att 

använda en pelletspanna används istället ÖP1 och ÖP2. Energipriset väljs också efter vilket 

uppvärmningssystem som används i kalkylen.   

Tabellen visar även en förkortning innan varje värde i de olika kategorierna. Denna 

förkortning används vid redovisningen av resultatet. Istället för att skriva ut hela namnet på 

de 72 beräkningsfallen används en förkortning enligt tabellen. Till exempel så blir 

förkortningen L ,KL2, P R2,ÖP2 ett Lågenergihus i klimatzon 2 med en pelletspanna ,med 

låneränta 3,71% och energiprisökningen 7,4%.  De låsta faktorerna är desamma för alla 

beräkningsfall. Ordningsföljden på förkortningarna är  

1. Hustyp 

Tabell 4. All indata för beräkningsfallen med tillhörande förkortning. 
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2. Klimatzon 

3. Uppvärmningssystem 

4. Låneränta 

5. Energiprisökning 
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3. Resultat 
  

 

Tabell 5. Mall för hur resultatet redovisas som visar vilket beräkningsfall som finnes i vilken cell 
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Tabell6. Mallen ifylld med beräknade månadskostnader för respektive fall 
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Tabell 6 visar månadskostnaderna för respektive fall. Färgerna representerar vilket av husen 

som ger den billigaste månadskostnaden i den aktuella klimatzonen för ett visst 

beräkningsfall. Förenklat kan det sägas att månadskostnaderna i spalt 1 jämförs med de i 

spalt 4 och den dyrare får färgen orange och den billigare färgen grön (lågenergihus i 

klimatzon tre jämförs med traditionellt hus i klimatzon tre osv). Den starka orangea färgen 

visar de dyraste beräkningsfallen för respektive klimatzon och den starkt gröna färgen visar 

de billigaste beräkningsfallen.  

      ” Vilka faktorer påverkar månadskostnaden vid ett husköp och hur mycket påverkar de?” 

Alla faktorer som har anknyting till ekonomi kan påverka en framtida månadskostnad. 

Resultatet från denna rapport visar att lånets storlek och priser relaterat till energi påverkar 

månadskostnaden mycket. Dessa två delar hänger ihop på många sätt, framförallt (som 

tabell 6 visar) på det sättet att minskad energianvändning ofta innebär ett dyrare hus och 

därmed ett större lån och därmed mer räntekostnader. Som förtjänst får man istället mindre 

energiförbrukning och är därmed mindre känslig för priset på energi. Att istället bygga ett 

billigare hus med sämre energihushållningsegenskaper gör att man blir mer känslig för 

energipriset men det innebär även att man har lägre låne- och räntekostnader.  

”Är det ekonomiskt gynnsamt att investera i ett lågenergihus oavsett var huset befinner          

sig och vilka förutsättningar som finns? Om inte, hur skulle man kunna göra det 

ekonomiskt gynnsamt oavsett förutsättningar.” 

Nej, med beräkningsfallen i denna rapport visar det sig att det är mer ekonomiskt gynnsamt 

att investera i ett traditionellt hus oavsett vilken klimatzon huset befinner sig i. 

Förutsättningen för att detta ska vara mer gynnsamt är att husets uppvärmningssystem är 

pelletspannan och inte oljepannan. Vid val av oljepannan är det dock ekonomiskt gynnsamt 

att välja lågenergihuset utom i 3 fall där bolåneräntan är medel eller hög och och 

energiprisökningen är låg.  Vad man kan göra åt saken diskuteras i kapitel 4, diskussion. 

      ”Kan en beräkningsmall motivera privatpersoner att investera i miljövänliga alternativ?” 

Beräkningsmodellen är ej testad av fler personer än författaren av denna rapport. Den 

frågan går inte att svara på med säkerhet. Dock utvärderas denna fråga under kapitel 4, 

diskussion. 
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4.  Diskussion  

4.1 Resultatanalys  

Hypotesen innan genomförandet var att det skulle vara ekonomiskt gynnsamt att investera i 

lågenergihus, resultatet visade annat. Om man ser till de 36 beräkningsfall där pelletspannan 

har använts så var det traditionella huset det mest ekonomiskt gynnsamma i alla 

beräkningsfall. Detta beror på att energipriset och energiprisökningen för pellets är låg och 

relativt stabil. Trots att energiförbrukningen i det traditionella huset är högre än i 

lågenergihuset så är kostnaderna relaterat till bolånet så pass mycket lägre i det traditionella 

huset att utfallet blir billigare. Använder sig dock husen av oljepannan med det dyrare 

energipriset och den något kraftigare energiprisökningen blir utfallen i nästan alla fall att 

lågenergihuset är det mest ekonomiskt gynnsamma. En annan faktor som kan ha påverkat 

dessa utfall är det faktum att det traditionella husets energiförbrukning endast varierar 

mellan 75-90% av BBR:s krav. Hade huset istället haft en energiförbrukning på mellan 90-

100% av BBR:s krav hade utfallet eventuellt blivit annorlunda. 

Bolån och kostnader relaterat till energi är två stora frågor vid köp av hus. Båda dessa 

marknader kan vara känsliga för aktiviteter på världsmarknaden vilket betyder att när man 

ansöker om ett bolån tar man en risk, ju större lån man tar desto större blir risken. Vid köp 

av uppvärmningssystem tar men en risk vad gäller energipriset på bränslet och ju mer 

bränsle som behövs desto större blir risken. Som resultatet för det traditionella huset visar 

så är de både de billigaste och de dyraste månadskostnaderna representerade där. Trots 

lägre bolån har alltså energipriset i de dyra fallen dragit iväg och ger en månadskostnad som 

överstiger månadskostnaderna för lågenergihuset. Detta visar just svagheten att de 

traditionella husen är mer känsliga på energimarknaden. Men i de billigaste fallen visar det 

istället styrkan, att de har lägre låne- och räntekostnader som tillsammans med en billigare 

energikälla håller månadskostnaden lägre än den för lågenergihuset. 

Balansgången över vilket alternativ som är det mest ekonomiskt gynnsamma för just en 

konsument kan vara svårt att se då utomstående aktörer försöker påverka konsumenternas 

beslut för egen vinning. I dessa tillfällen skulle en beräkningsmall kunna vara till hjälp för 

konsumenten, i beräkningsmallen kan konsumenten själv göra olika beräkningsfall och tolka 

vilken av dessa två marknader som är mest känslig och därmed mest opålitlig. En 
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beräkningsmall skulle därmed kunna motivera privatpersoner att göra det mest ekonomiskt 

gynnsamma alternativet. Huruvida det är det mest miljövänliga alternativet är svårt att 

avgöra, med beräkningsfallen i denna rapport skulle det nödvändigtvis inte vara det. 

Med ekonomin som drivkraft kan det vara svårt att motivera människor att välja det mer 

miljövänliga alternativet om det är dyrare. Dock bör det ligga i alla människors intresse att 

sträva efter ett mer hållbart samhälle. Ett steg är att få dessa miljövänliga alternativ 

ekonomiskt gynnsamma oavsett förutsättningar. För att genomföra det krävs det aktioner 

från många olika branscher och det kan vara ytterst svårt att få igenom. Ett alternativ skulle 

kunna vara att subventionera pengar till företag som bygger efter någon typ av certifiering 

och därmed kunna sänka priserna på nyproducerade lågenergihus. Detta skulle resultera i 

ett mindre lån och lägre räntekostnader för konsumenten och därmed skulle det 

miljövänliga alternativen ha ett ekonomiskt övertag mot det mindre miljövänliga 

alternativen.  

Ovanstående må vara ett stort steg men så länge det finns mindre miljövänliga alternativ 

som är billigare, oavsett om det skulle vara få alternativ, så kommer det att skapas en 

osäkerhet hos konsumenten om vilka val som är bäst. Osäkerheten kan lätt leda till att man 

söker sig till mindre summor pengar, alltså billigare alternativ då det känns som en mindre 

risk i längden, vilket det även kan vara. Detta håller efterfrågan på de mindre miljövänliga 

alternativen uppe och finns det efterfrågan hos konsumenterna kommer det finnas utbud 

hos producenterna. 

Var i Sverige konsumenten planerar att ha sin bostad kommer också påverka vilken typ av 

hus som kommer att väljas. I klimatzon 1 i norra Sverige går det åt mer energi för 

uppvärmning av bostaden än i klimatzon 3 och därmed är hus i norra delarna av landet mer 

känsliga för ändringar på energimarknaden. I och med detta  är det lättare att försvara lite 

högre bostadspriser för lägre energiförbrukning i dessa delar av landet. Som resultatet för 

beräkningsfallen med pelletspanna visar skiljer det sig mindre mellan månadskostnaderna i 

klimatzon 1 än i klimatzon 3 just på grund av att energiförbrukningen är högre i norra 

Sverige. Hade priset på lågenergihuset varit lite lägre eller energipriset lite högre hade 

lågenergihuset varit det mest gynnsamma alternativet i norra Sverige. Det man får ut av 

detta är att det är lättare att motivera miljövänligt byggande i de norra delarna av landet där 
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energiförbrukningen kan vara den dominerande faktorn. Problemen när det kommer till 

detta finns istället söderut i landet där klimatet är varmare och uppvärmningsbehovet lägre. 

I dessa delar av landet kan priset på bostaden vara den dominerande faktorn för att hålla ner 

lånet och dess räntekostnader och det innebär att det är svårare att motivera miljövänliga 

alternativ.  

Att bygga miljövänligt må vara av större prioritet i norra Sverige men är viktigt även i södra 

delarna av landet. För att få konsumenterna mer intresserade av dessa val måste det vara 

billigare i längden och gärna i det kortare loppet också för att det inte ska finnas några 

osäkerheter. Subventionering, tydliga beräkningsmallar och tydliga månadskostnadsförslag 

från aktören som säljer bostaden är några alternativ som kan få de miljövänliga alternativen 

ekonomiskt gynnsamma oavsett förutsättningar och därmed få konsumenterna mer 

intresserade av dessa alternativ. 

4.2 Metodanalys  

Arbetets upplägg kan sammanfattas med nedanstående punkter. Efter punktlistan 

diskuteras varje punkt kortfattat. 

1. Förstudie i form av litteraturläsning om ämnet 

2. Problemformulering, syfte, mål och val av ingående faktorer och antal beräkningsfall 

som skulle göras. 

3. Genomförande och insamling av indata, skapande av excelmodell. 

4. Resultat 

5. Diskussion 

Problemen under förstudien var främst att det finns flertalet arbeten på detta området. 

Många jämförelser mellan traditionella hus och lågenergihus har gjorts. Jämförelserna har 

ofta varit väl genomförda och dokumenterade. Men frågan som man kan ställa sig utifrån 

dessa rapporter är om informationen når ut till konsumenterna och om informationen är 

användbar för konsumenten 

Utifrån detta resonemang kom problemformuleringen, målen och syftet fram. Det största 

problemet här var  vilka faktorer som skulle ingå i beräkningarna och hur många 

beräkningsfall som skulle göras. I och med att alla bostadsköpare är unika så finns det lika 
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många beräkningsfall som bostadsköpare. Att begränsa detta och välja vilka faktorer som 

skulle ingå  är svårt på grund av att resultaten kan bli missvisande om man inte tar hänsyn till 

alla faktorer som har en väsentlig påverkan på resultatet. För få beräkningsfall skulle ge ett 

resultatet som är svårt att dra några slutsatser ifrån medans för många beräkningsfall skulle 

resultera i för mycket arbete för denna rapport.  

Med faktorerna valda behövde indata samlas för respektive faktor. Eftersom resultatet är en 

prognos för framtiden fanns det två sätt att samla in data som skulle gälla över en längre tid. 

Antingen ser man till den historiska datan och utgår ifrån den eller så utgår man ifrån 

framtida prognoser. I detta arbetet valdes det att utgå ifrån historisk data då den är 

lättillgänglig och absolut. Att utgå ifrån en prognos kan eventuellt ge ett mer korrekt svar 

men samtidigt finns det förmodligen flera olika prognoser med olika resultat. Detta skulle 

innebära att en analys över vilka prognoser som var mest trovärdiga skulle behöva göras och 

det fanns det inte tid för. Vid skapande av Excelmodellen var målen ganska tydliga från 

början och arbetet fortlöpte enligt planen. Eventuellt skulle den kunnat utformas så att det 

fanns plats för förbättring utan att behöva göra om större delen av modellen. 

I resultatet redovisades endast månadskostnaderna i form månadskostnaderna i en tabell. 

Mer information om dessa månadskostnader finns tillgänglig i form av hur mycket som är 

lån, energikostnader med mera. Dessa andra delar valdes att inte redovisas på grund av att 

inte sväva iväg för långt ifrån de mål som sats upp i denna rapport. Vid en djupare analys kan 

dock denna information komma till användning.  

I Diskussionen var det svårast att endast analysera de resultat och den indata som använts i 

rapporten då det finns fler faktorer som påverkar månadskostnaden utöver de som ingår i 

rapporten. Att dra slutsatser om vad som är ekonomiskt gynnsamt och inte med endast 72 

beräkningsfall är svårt. Resultatet stämmer förvisso för de beräknade fallen dock känns det 

som att endel väsentliga faktorer kan ha uteblivit. Det hade heller inte funnits plats för dessa 

faktorer då beräkningsfallens antal ökar exponentiellt med antalet faktorer. 
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5.  Slutsats 

Faktorer som påverkar den slutgiltiga månadskostnaden är många och skiljer sig åt från varje 

beräkningsfall, men två av de mer påverkande faktorerna är kostnader relaterade till 

lånebelopp och kostnader relaterade till uppvärmningssystem. Dessa två delar styr den 

slutgiltiga månadskostnaden och för att träffa ekonomiskt gynnsamt i balansgången mellan 

dessa två kategorier krävs det att man med hjälp av beräkningar hittar det mest gynnsamma 

alternativet. 

En beräkningsmall underlättar dessa jämförelser och gör det lättare att nå det alternativ som 

är optimalt, sett från ett ekonomiskt perspektiv. Förhoppningsvis är detta alternativet 

miljövänligt, dock visar denna rapport att det under vissa förutsättningar är mer lämpligt att 

investera i ett traditionellt hus kontra ett lågenergihus. Vilket betyder att det inte alltid är 

ekonomiskt gynnsamt att investera i ett lågenergihus. 

Att föra fram de miljövänliga alternativen kan göras med bland annat subventioner till 

företag som bygger miljövänligt med syftet att hålla priserna på lågenergihus nere och 

därmed ge dessa hus ett ekonomiskt övertag mot de mindre miljövänliga. 

Att utveckla beräkningsmodellen och föra in fler faktorer som påverkar månadskostnaden 

och införa ett kalkylblad där man kan jämföra olika kalkyler för att sedan kunna välja det 

bästa alternativet skulle dels underlätta för den tilltänkta användaren av modellen men att 

föra in fler faktorer skulle dessutom ge användaren mer möjligheter till val och därmed ett 

mer trovärdigt resultat.  
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Bilagor 

Bilaga 1 energiprisökningar och räntesatser 

Energiprisökning för bulkpellets 2000-2011, energimarknadsinspektionen 

År  Prisökning [öre/kWh]  Prisökning [%]________ 

2000 – 2001  2   6,7 

2001 – 2002  1,5   4,5 

2002 – 2003  3   9 

2003 – 2004  -0,5   -1,3 

2004 – 2005  0   0 

2005 – 2006  6   16,9 

2006 – 2007   6,5   15,6 

2007 – 2008  0   0 

2008 – 2009  4   8,3 

2009 – 2010   3   5,8 

2010 – 2011  -0,5   -1 

Medelvärde för 1år 2,3   5,9 
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Energiprisökning för eldningsolja 2000-2011, energimarknadsinspektionen. 

År  Prisökning [öre/kWh]  Prisökning [%]________ 

2000 – 2001  4   6,3 

2001 – 2002  4   6 

2002 – 2003  5   7 

2003 – 2004  10   13,2 

2004 – 2005  15   17,4 

2005 – 2006  7   6,9 

2006 – 2007   -1   -0,9 

2007 – 2008  15   14 

2008 – 2009  -14   -11,4 

2009 – 2010   11   10,2 

2010 – 2011  11   9,2 

Medelvärde för 1år 6,1   7,1 
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Räntesatser, swedbanks rörliga ränta 2003-2013 

År  Ränta [%]  _______________________________ 

2003  5,40    

2004  4,40    

2005  3,65    

2006  2,62    

2007  3,92    

2008  5,20    

2009   3,35    

2010  1,59    

2011  3,24    

2012   4,45    

2013  3,04    

Medelvärde  3,71   
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Bilaga 2 fasadritningar och planlösning 

Fasadritningar, Karlsonhus i Åseda AB (obs ej skalenlig pga formatering) 

Källa: http://www.karlsonhus.com/1/1.0.1.0/291/A-103.pdf 

http://www.karlsonhus.com/1/1.0.1.0/291/A-103.pdf
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Planlösning, Karlsonhus i Åseda AB (obs, ej skalenlig pga formatering) 

Källa: http://www.karlsonhus.com/1/1.0.1.0/291/A-103.pdf 

http://www.karlsonhus.com/1/1.0.1.0/291/A-103.pdf
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Bilaga 3 Excelmodell 

Bilaga 3 finns bifogad i onlineversionen av denna rapport. 
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Bilaga 4 skärmdumpar på excelmodellen 

Bild över kalkylbladet ”Kostnader”  (siffror är ett slumpvis exempel) 
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Bild över kalkylbladet ”Detaljerad låneinfo” (siffror är ett slumpvis exempel) 
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Bild över kalkylbladet ”Detaljerad energiinfo” (siffror är ett slumpvis exempel) 
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Bild över en del av kalkylbladed ”Hjälpavsnitt” (observera att det inte är hela kalkylbladet) 
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Bilaga 5 VIP-beräkningar 
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Bilaga 6 konstruktionslösningar för klimatskalen hos referenshusen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa fönster: http://www.elitfonster.se/Documents/Prislistor/Prisbok_2012.pdf 
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Bilaga 7 Bidconberäkningar, slutsida 
Traditionella huset 
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Lågenergihuset 
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