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Sammanfattning 
 
Det är konstaterat att fastigheter från rekordåren 1965-1975 läcker mycket energi och dessa 
fastigheter står inför en omfattande energieffektivisering. Ur energisynpunkt är det 
ytterväggarnas bristfälliga värmeisoleringsförmåga som är det stora problemet. För att åtgärda 
detta problem är tilläggsisolering ett bra alternativ för att få ner den totala 
energiförbrukningen för en fastighet. Fastigheternas fönster är också ett problem rent 
energimässigt. Därför finns det många anledningar till att även dessa behöver en 
energiuppgradering. Dessa typer av investeringar förknippas ofta med en väldigt hög 
grundinvestering, dock måste investeringsbeslut även grunda sig i vilka framtida besparingar 
som kan göras till följd av åtgärden. 
 
Med detta som bakgrund ställer sig författarna till denna uppsats frågan om det är lönsamt att 
energiuppgradera fastigheter genom att tilläggsisolera jämfört med att inte utföra någon 
energiuppgradering alls hos de fastigheter som är uppförda under miljonprogrammet. 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka energiproblem det finns med två typiska 
ytterväggskonstruktioner som var vanliga under miljonprogramsåren och vilka ekonomiska 
konsekvenser dessa problem medför. Genom att undersöka de kostnader som en 
tilläggsisolering för med sig kommer uppsatsen med hjälp av en livscykelkostnad förklara 
vilken åtgärd som är mest lönsam. Författarna har utfört en fallstudie på två 
ytterväggskonstruktioner av typ utfackningsvägg och lättbetong. Uppsatsarbetet började med 
att kontakt togs med Sto Scandinavia AB som bland annat levererar produkter inom 
tilläggsisolering. Genom intervjuer med Claes Göran Claesson (Product Object Manager) på 
Sto Scandinavia kunde all prisinformation angående tilläggsisolering kartläggas. Kontakt togs 
även med energiexperten Per Karnehed som bistod med energianalyser på två fastigheter som 
ligger till grund för beräkningarna i denna uppsats.  
Med hjälp av denna information kunde en livscykelkostnad beräknas med resultatet att 
tilläggsisolering av dessa ytterväggskonstruktioner var lönsamt under en 50 års period. Den 
avgörande faktorn i denna kalkyl blev energipriset och framförallt prisutvecklingen av denna. 
Kalkylerna som presenteras i denna uppsats visar tydligt på att det inte är grundinvesteringen 
som är den största kostnaden på lång sikt utan energikostnaderna.  
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Abstract 
 
It is found that the properties of the record years of 1965-1975 is leaking a lot of energy and 
these properties are facing a major energy efficiency. From the energy aspect, the facade is 
afflicted with poor thermal insulation which is a big problem. To address this problem adding 
insulation is a good alternative to reduce overall energy consumption of a building. The 
windows on these buildings are also a problem from the energy point of view. Therefore, 
there are many reasons considered for energy upgrading. These types of investments are often 
associated with a very high initial investment, however, investment decision is also based in 
the savings that could be the result of the operation. 
 
With this as background the authors of this paper is questioning whether it is viable to energy 
upgrade by additional insulation compared to not make any energy upgrade at all of the 
properties built during the record years. 
 
The purpose of this paper is to describe the energy problems that exist with two types of 
wallconstructions that were common during the record years and the financial impact these 
problems resulting. By examining the costs, adding insulation the essay will through a life 
cycle cost show which action that is most profitable. The authors of this paper have conducted 
a case study of two wallconstructions of the types curtain walls and concrete. The thesis 
began by contacting Sto Scandinavia AB, which is a company that produces facade 
constructions and insulationsystems. Through interview with Claes Göran Claesson (Product 
Object Manager) on Sto Scandinavia, all pricing information by adding insulation could be 
identified. Contact was also made with energy expert Per Karnehed who assisted with the 
energy analysis of two properties which form the basis for the calculations in this paper. 
Using this information a life-cycle cost was calculated with the result that the insulation of the 
wallconstructions were viable over a 50 year period. The crucial factor in this calculation was 
the price of energy and futue cost of this. The calculations presented in this paper clearly 
shows in the long run that the energy cost is the largest post, not the initial investment. 
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1. INLEDNING  
 
I detta första kapitel presenteras och diskuteras bakgrunden till ämnesområdet som kommer 
mynna ut i en problemställning. Inledningen kommer även beskriva syftet med uppsatsen och 
avslutningsvis förklaras även studiens avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 
 
”Inom de kommande tjugo åren behöver ungefär en miljon bostäder renoveras. Detta innebär 
ett unikt tillfälle att använda den nya teknik som vuxit fram under 1980- och 1990-talen med 
det ambitiösa målet att miljonprogramsbostäderna skall bli Europas energismartaste hus” 
(Proposition 2005/06:145). 
 
1965 togs beslutet i Sveriges Riksdag att inleda miljonprogrammet. Det innebar att det skulle 
uppföras en miljon bostäder i Sverige fördelat på radhus och lägenheter under perioden 1965-
1975. Anledningen till detta var att motverka den enorma bostadsbrist som uppstått i Sverige 
under det senaste decenniet. För att klara av dessa mål användes nya oprövade byggmaterial 
och krav ställdes på en snabbare byggtakt vilket gjorde att byggbranschen blev mer 
industrialiserad. Denna snabba byggtakt förde med sig stora problem då fokus kom att ligga 
på att uppföra husen så snabbt som möjligt och kvalitén på fastigheterna försämrades 
(www.miljonprgrammet.info). 
 
När Riksdagen fattade beslutet 1965 hade oljekrisen ännu inte inträffat och energipriserna var 
på låga nivåer vilket gjorde att det inte var aktuellt att bygga fastigheter med fokus på låg 
energiförbrukning. Detta skapar problem idag då energipriserna har skjutit i höjden och 
energiförbrukningen ligger långt över de krav Boverket ställer vid nybyggnation. Till följd av 
de energimål Sveriges Riksdag har antagit om att halvera energiförbrukningen fram till 2050 i 
förhållande till 1995 års användning, kan slutsatsen dras att det krävs stora resurser för att 
åtgärda dessa problem (www.energimyndigheten.se). 
 
Den japanska ingenjören Genichi Taguchi (1990) menar att allt som produceras ska ha en 
robusthet som håller i många år. Anledningen till detta är att det uppkommer både extra 
kostnader och extra arbete när en produkt inte håller den kvalitet kunden förväntar sig. 
Larsson (2004) är också inne på detta och menar för att uppnå ett hållbart byggande måste det 
byggas robusta hus som klarar av alla typer av förändringar, både klimat och ändrade krav, 
som byggnader kan komma att ställas för inför framtiden. 
 
Denna robusthet måste finnas i åtanke nu när fastigheterna från miljonprogrammet behöver 
rustas upp. Byggnaderna är endast 40 år gamla men ändå dåligt underhållna. Boverket har 
gjort undersökningar som visar att inom de närmsta 15-20 åren behöver drygt en miljon 
lägenheter en omfattande upprustning med fokus på energieffektivisering (Boverket, 2003). 
Av dessa en miljon lägenheter uppskattar energimyndigheten att 650 000 tillhör fastigheter 
från åren 1965-1975 (www.energimyndigheten.se). 
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1.2 Problemdiskussion  
 
Fastigheter från miljonprogrammet står för ca 25 % av det befintliga fastighetsbeståndet och 
det är konstaterat att dessa fastigheter läcker mycket energi (www.energimyndigheten.se). För 
att uppnå de miljömål som Sveriges Riksdag har beslutat om krävs det att fastigheter som 
härstammar från åren 1965-75 genomgår en omfattande energieffektivisering. 
I dessa fastigheter behöver installationssystem bytas ut mot mer energieffektiva lösningar och 
fasader, balkonger och fönster är i behov en energiuppgradering för att fastigheterna ska klara 
framtidens hårda energikrav (Boverket, 2003). 
 
Det finns delade meningar om vilken metod som är mest lönsam. Ska byggnaderna rivas och 
uppföras på nytt eller renoveras och rustas upp. Docent Bertil Persson (2001) menar att det 
vore en enorm kapitalförstörelse, det skulle kosta upp till 150 miljarder svenska kronor att 
riva dessa fastigheter.  
 
Ur energisynpunkt är den bristfälliga isoleringen i ytterväggarna det största problemet 
(Warfvinge, 2008). Nordström (1999) menar att för tunn isoleringstjocklek i kombination 
med otäta skarvar mellan väggelementen gör att det uppkommer köldbryggor som medför 
stora energiförluster. Ett effektivt sätt vore att energiuppgradera fastigheten genom att 
tilläggsisolera och byta ut fasadskiktet. Därmed får byggnaden en bättre fasad som minskar 
energiutsläppen samt får ett mer estetiskt tilltalande utseende. Vid tilläggsisolering av fasader 
är det vanligt att fönstren byts ut samtidigt då de är klimatskärmens svagaste del (Boverket, 
2006). 
 
Att göra dessa investeringar är förknippat med väldigt stora kostnader för företagen som äger 
och förvaltar fastigheter. Det är en väldigt stor grundinvestering som krävs utav företagen 
men det är inte säkert att det blir dyrare i slutändan då energipriserna står för en stor del av en 
fastighets totala kostnader under dess livslängd (Bångens, 2010). 
 
För att kartlägga en investerings lönsamhet på ett effektivt sätt kan produktens 
livscykelkostnad räknas ut. Vid en livscykelkostnadsberäkning kartläggs alla kostnader som 
uppkommer för investeringen under dess livslängd. Denna metod kan hjälpa fastighetsägare 
att jämföra olika investeringsalternativ och dess totala kostnader (Bångens, 2010). 

1.3 Problemformulering 
 
”Är det lönsamt att energiuppgradera fastigheter genom att tilläggsisolera och tillföra ett 
nytt fasadskikt jämfört med att inte utföra någon energiuppgradering hos de fastigheter som 
är uppförda under miljonprogrammet?” 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka energiproblem som finns hos två 
ytterväggskonstruktioner som var vanliga under miljonprogrammet och vilka ekonomiska 
följder dessa medför. Genom att undersöka de kostnader som är förenade med 
tilläggsisolering kommer uppsatsen med hjälp av en livscykelkostnad förklara vilken åtgärd 
som är mest lönsam. 
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1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen kommer inte behandla byte av tekniska installationer eller någon annan byggdel än 
ytterväggen. Författarna är väl medvetna om att det finns många andra sätt att 
energiuppgradera en byggnad på men det hade varit allt för omfattande för denna studie. 
Uppsatsen kommer inte fokusera eller beröra sandwichelementet som även den var en vanlig 
ytterväggskonstruktion under denna tidsperiod. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel beskriver två ytterväggskonstruktioner som användes under miljonprogrammet 
samt vilka energiproblem som har upptäckts med dessa. I slutet av kapitlet kommer det 
redogöras för vad en livscykelkostnadsberäkning är och vilka steg den innehåller. 

2.1 Byggteknik 

2.1.1 Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad 
 
Tillbyggnad definieras enligt BÄR, Allmänna råd om ändring av byggnad, som en åtgärd där 
en byggnads volym ökar. Det som inte ingår i tillbyggnad definieras som annan ändring. I 
detta ingår inre och yttre åtgärder som exempelvis ändrar planlösning, fasad eller konstruktion 
(Boverket, 2006). 
 
Vid tillbyggnad av en befintlig fastighet finns det åtskilliga dokument som en byggherre ska 
rätta sig efter, bland annat lagar, föreskrifter och förordningar för att nämna några. Boverkets 
byggregler (BBR) innehåller de föreskrifter som byggherren är tvingad att följa. Dessa 
kompletteras med allmänna råd som ej är tvingande, däremot anser Boverket att om de 
allmänna råden följs kan utförandet anses uppfylla föreskrifterna (Boverket, 2009). Vid 
ändring av byggnad finns inga föreskrifter, därför har Boverket publicerat BÄR och denna 
skrift ska gälla som en handbok när ändring av en fastighet utförs (www.boverket.se). 

2.1.2 Byggnadens klimatskärm 
 
Vid ändring eller ingrepp i en byggnads klimatskärm bör det undersökas hur möjligheterna 
ser ut för tilläggsisolering alternativt om det går att förbättra värmeisoleringen på något sätt. 
Detta på grund av att energiförbrukningen för fastigheten kan sänkas till följd av en sådan 
åtgärd. Innan något ingrepp utförs kan det ofta vara lämpligt att byggherren ser över mindre 
omfattande åtgärder som byte av fönster och dörrar alternativt tätning av ytterväggarna. Vid 
åtgärder som tillförande av nytt tätskikt eller tilläggsisolering av en yttervägg är det viktigt att 
vara medveten om att fukttillståndet i väggen kan komma att förändras. Med detta som 
bakgrund rekommenderar BÄR att en tillståndsbedömning av en byggnads klimatskal alltid 
ska göras innan en ändring av ytterväggen utförs (Boverket, 2006). 
 
VVS Företagen & Svensk Ventilation (2008) rekommenderar att först och främst åtgärda det 
otäta klimatskalet vid energieffektivisering. Mindre omfattande åtgärder som kan minska 
energianvändning något är tätning av ytterväggarna men för att i det långa loppet minska 
energianvändningen markant behövs mer kostnadskrävande åtgärder som exempelvis 
tilläggsisolering. När tilläggsisolering övervägs bör fastighetsägaren tänka på att denna åtgärd 
bör ha en livslängd på runt 50 år och då är det lika bra att isolera ordentligt från början. 

2.1.3 Underhåll 
 
Enligt Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) har 
fastighetsägaren ett ansvar att underhålla fastigheten så att de tekniska egenskaperna bevaras. 
Med stöd av denna lag bör det finnas en översiktsplan över det periodiska underhållet och 
instruktioner över hur underhåll, drift och skötsel ska utföras. Begreppet ”underhåll” 
innehåller inte att bostadsstandarden höjs eller att byggnaden tillförs nya egenskaper 
(Boverket, 2006). 
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2.1.4 Lättbetongvägg 
 
För att utveckla byggtekniken under 1970-talet utvecklades nya byggmaterial. Lättbetongen 
var ett av de nya materialen som slog igenom. Fördelen med lättbetongen var att den var 
enkel att bearbeta på byggarbetsplatserna, att såga, borra och spika i materialet var inga 
problem vilket gjorde lättbetongen till ett populärt byggnadsmaterial. Lättbetongen är 
uppbyggt på sand, med cement eller kalk som bindemedel, vatten och tillsatsmaterial. 
Tillsatsmaterialet kan variera och det är det som skiljer de olika lättbetongtyperna åt.  
Den vanligaste lättbetongtypen är den autoklaverade lättbetongen, även kallad gasbetong. Den 
framställs genom att gasutveckling sker i tillverkningsprocessen vilket ger ett poröst och 
finkornigt material. Autoklaverad innebär att lättbetongblocken förs in och härdas i hög 
temperatur och under högt tryck i 15-20 timmar (Burström, 2001). 
Lättbetongen innehåller alltid en viss mängd vatten. Under eldningssäsongen, som innebär 
den tid då värme behöver tillföras för att uppnå önskad inomhustemperatur (Schulz, 2003), 
riskerar fuktkvoten i lättbetongblocken att minska. Om detta sker kan lättbetongblocken 
krympa i storlek. Samtidigt som detta kan de även öka i storlek vid hög fuktighet. Detta har 
stor betydelse då storleksförändringen är en bidragande orsak till sprickbildningar i väggar av 
lättbetong. Lättbetongen är värmeisolerande samtidigt som det är bärande. Den levereras i 
blockform som dimensioneras för typ av användningsområde. Då lättbetongen levereras i 
blockform krävs det att dessa fogas ihop med murbruk. Denna fog tenderar att ha en högre 
värmekonduktivitet än lättbetongen vilket leder till att hela väggen får en sämre 
värmeisolerande funktion (Burström, 2001). 
 
 
 
Uppbyggnad av lättbetongblock (utifrån och in) 
 Putsfasad 
 Limmade lättbetongblock 500x250x65 mm 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1.5 Utfackningsvägg 
 
Utfackningsväggen är en mycket vanlig ytterväggstyp i miljonprogrammets flerbostadshus 
(Nylander, 1994). Principen för en utfackningsvägg är att den inte är bärande utan ska enbart 
bära upp sin egen tyngd och överföra horisontella krafter till en betongstomme. Elementen är 
rumsstora och prefabricerade varefter de monteras med hjälp av kran på den bärande 
stommen. Utfackningsväggen liknar uppbyggnaden av en bärande träregelstomme med 
undantaget att infästningar för överföring av horisontella krafter måste monteras på elementet. 
 
 
 
 
 

Figur 1 Lättbetongvägg 
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Uppbyggnad av utfackningsvägg 
 (utifrån och in): 
 
 Cementbunden vindskyddskiva 
 Reglar 45 x 120 mm (cc 600 mm) 
 Mineralull 120 mm  
 Plastfolie 
 Gipsskiva 
 
De stora problemen som finns med 
utfackningsväggen är att den ofta är 
mycket otät. När husen byggdes 
isolerades väggarna med cirka 120 
mm mineralull och sett till dagens 
krav på minst 200 mm är dessa 
fastigheter i stort behov av en energiuppgradering av klimatskalet. När ytterväggen är otät blir 
väggens insida kall och då måste en högre inomhustemperatur kompensera för att 
inomhusklimatet ska bli behagligt. När klimatskalet släpper ut mycket energi krävs det ett 
stort värmesystem som i sin tur drar mycket energi (VVS Företagen & Svensk Ventilation, 
2008). 
 
Även i skarvarna mellan väggelementen är 
tätningen bristfällig vilket gör att det 
uppkommer köldbryggor. En köldbrygga är 
en konstruktionsdetalj där värmen leds ut 
genom väggen och brukar upplevas som ett 
kallare parti på innerväggen. Köldbryggan 
medför att temperaturskillnaden vid 
innerväggen och skarvarna kan vara väldigt 
stor. När denna temperaturskillnad är stor 
uppkommer kallras vilket gör att 
inomhusklimatet försämras och 
energiförbrukningen ökar (Nordström, 1999).  

2.1.6 Fönster 
 
Fönster är den del av klimatskärmen som ska skydda mot vind, regn, kyla, isolera mot ljud 
och värme samt släppa in dagsljus till bostaden. Samtidigt är fönstret den svagaste delen av 
klimatskärmen. Det vanligaste problem med fönster är kallras, kondens samt buller utifrån.  
Kondens på fönsterrutans insida kan vara ett tecken på att fönstret är dåligt isolerat eller dåligt 
ventilerat. För att motverka detta placeras en radiator under fönstret för att motverka det 
kallras som skapar kondens när den varma inneluften träffar de kalla fönsterrutorna. Kondens 
kan även uppkomma mellan fönsterglasen och det kan vara ett tecken på felaktigt placerade 
eller avsaknad av tätningslister. Saknas tätningslister kan varm luft tränga in mellan 
fönsterrutorna och kondensera. Orsaken till detta är ofta att det råder ett övertryck i bostaden 
som trycker ut luften istället för att luften följer ventilationskanalerna ut (Forslund, 2010). 
Kallras är ett annat problem som upplevs som drag. Kallraset uppkommer när den varma 
luften inomhus träffar den kalla fönsterrutan som kylts ner genom den lägre temperaturen 
utomhus. När detta händer sjunker temperaturen vid fönstret och den kalla luften sjunker. 
(www.energimyndigheten.se).  
 

Figur 3 De mörka partierna visar en köldbrygga  
Källa: www.energimyndigheten.se 

Figur 2 Utfackningsvägg 
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Innan miljonprogrammet påbörjades var den vanligaste fönstertypen 2-glasfönster med 
inåtgående bågar. I slutet på 1950-talet kom 3-glasfönstret men användes aldrig riktigt under 
miljonprogrammet då energifrågan var bortprioriterad mot billigare materialval. 
Det fönster som användes mest under miljonprogrammet var 2-glasfönster med ett separat 
ventilationsgaller.  
Dagens fönster har kommit långt i utvecklingen och är väldigt effektiva, trots detta är fönstret 
fortfarande klimatskärmens svagaste del. Idag används vanligen 3-glasfönster men även 4-
glasfönster förekommer. Numera används förseglade rutor som är uppbyggda av två rutor 
som är fixerade med distansprofiler och är noggrant tätade med tätningsmassa. 
Ibland fylls även utrymmena mellan glasrutorna med ädelgaser som argon eller krypton för att 
minska konvektionen mellan materialen. Även karmmaterialet har utvecklats, förr var det 
nästan uteslutande trä och i vissa fall kombinerad med aluminium som användes. Nuförtiden 
är trä och aluminium med inslag av isoleringsmaterial det mest använda (Björk, Kallstenius, 
Reppen, 2003). 
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2.2 Energi 

2.2.1 Grundläggande termodynamik 
 
Temperatur är ett mått på värme och värmerörelser. Värme kommer alltid att överföras mellan 
två föremål om det finns en temperaturskillnad mellan dem. Det naturliga förloppet för två 
olika temperaturer som står i kontakt med varandra är att jämna ut temperaturskillnaden.  
Värmeöverföring kan ske på tre olika sätt; konvektion, konduktion eller genom 
värmestrålning. Det sammanfattade namnet för dessa värmeförluster är transmissionsförluster.  
Konvektion innebär att värme förflyttas från en fast yta till en gas eller vätska. Det kan till 
exempel vara att ett kallt fönster som överför kyla till luften i rummet och sänker 
rumstemperaturen. I detta fall förflyttas alltså värme från luften till fönsterglaset.  
Konduktion eller värmeledning, innebär att värme transporteras genom olika material. 
Konduktionen beror på hur stor temperaturskillnaden är och vilken värmeledningsförmåga 
materialet har. Förmågan att leda värme hos material mäts i W/mK, vilket innebär hur stor 
effekt värmen har som leds genom en meter av materialet när temperaturskillnaden är en grad. 
(Hagentoft, 2003). 
Värmestrålning finns hos alla föremål som har en temperatur som ligger över den absoluta 
nollpunkten (-273,15 C°). Det är atomernas rörelse som skapar elektromagnetisk strålning 
som ger upphov till värmestrålning. Det är detta som gör att våra hus förlorar värme och vi 
måste tillföra värme genom våra värmesystem. Värmeförlusten påverkas av klimatskalets yta, 
u-värde, tjocklek och vilka temperaturskillnader det är mellan inomhus- och 
utomhustemperaturen (Hagentoft, 2003). 
 
Övertryck uppkommer genom termiska krafter som får den varma luften i bostaden att stiga. 
Vid hög takhöjd och stora temperaturdifferanser mellan inne och ute kommer detta sätta igång 
de termiska krafterna vilket resulterar i ett övertryck alldeles under taket. 
Övertryck ändrar den naturliga luftströmningen och trycker ut inomhusluft i golv, väggar, tak 
och otätheter i stommen. Om det är fuktig luft som trycks ut kan det leda till fukt- och 
mögelproblem i byggnadens klimatskal (Hagentoft, 2003).  

2.2.2 U-värde 
 
Värmeöverföring hos byggnadsdelar mäts i ett så kallat U-värde. U-värdet visar hur mycket 
värme som försvinner genom en kvadratmeter när temperaturskillnaden är en grad mellan 
inomhus- och utomhustemperaturen. U-värdet mäts genom värmekonduktivitet och 
värmemotstånd som visar hur bra en konstruktion alternativt ett materialskikt isolerar. 
Enheten som beräknas är W/m²K. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar byggnadsdelen. 
U-värdet är det inverterade värdet av byggnadsdelens olika materialskikt (Elmroth, 2009). 
I Boverkets byggregler (2008) ställs vid nyproduktion krav på hur mycket värmeutsläpp som 
är tillåtet ur en byggnads klimatskärm. Ett genomsnittligt U-värde räknas ut för tak, väggar, 
golv, fönster, dörrar och köldbryggor.  

2.2.3 Energiberäkning för fastigheter 
 
Sverige är indelat i tre klimatzoner som ställer olika krav på energianvändning. Denna 
indelning har gjorts på grund av att det råder olika klimatförutsättningar beroende på var 
byggnaden uppförs. Hur mycket energi en byggnad behöver för uppvärmning är till mycket 
stor del var i Sverige byggnaden finns i norra eller södra Sverige (Boverket, 2009).  
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Vid beräkning av en byggnads energianvändning är det viktigt att ta hänsyn till vilken 
klimatzon byggnaden tillhör och vilka temperaturförutsättningar som gäller för orten. Vid 
dessa beräkningar används gradtimmar som är ett mått på det specifika energibehovet en 
byggnad behöver tillföras när utomhustemperaturen understiger en speciell gränstemperatur 
(Boverket, 2009). Gränstemperatur definieras som den utomhustemperatur där det inte 
behöver tillföras energi för att uppnå en specifik inomhustemperatur. Gränstemperaturen 
ligger oftast lägre än inomhustemperaturen då människor, solinstrålning och apparater 
genererar värme som hjälper till att uppnå önskad inomhustemperatur. Gränstemperaturen 
kommer även kunna sänkas av att fastigheten får en bättre isoleringsförmåga (Schulz, 2003). I 
äldre byggnader brukar gränstemperaturen ligga på +17°C medan i nya välisolerade 
byggnader kan den ligga så lågt som +5°C. Vid dessa beräkningar är det viktigt att tänka på 
att så länge gränstemperaturen är högre än årsmedeltemperaturen stämmer dessa beräkningar 
bra. Däremot stämmer inte beräkningarna ju närmare gränstemperaturen ligger 
årsmedeltemperaturen. Till exempel om gränstemperaturen skulle vara lika med 
årsmedeltemperaturen skulle energibehovet bli lika med noll. Detta resultat skulle då tolkas 
som att det energiöverskott huset genererar under sommaren används på vintern vilket inte är 
möjligt. För att kunna uppskatta energibehovet antas att normalårstemperaturen är konstant 
under årets alla timmar (Warfvinge & Dahlblom 2010). Formeln för denna energiberäkning 
är: 
 

U- värde x gradtimmar = Energiförlust Wh/år 

2.2.4 Energipris 
 
Det finns tre olika faktorer som påverkar energipriset, 
elhandel inklusive certifikat och utsläppsrätter, 
elnätsavgifter och slutligen skatt. Skatten är uppdelad 
på en punktskatt och mervärdesskatt (Nils 
Holgersson gruppen, 2010).	  När energipriset 
diskuteras pratas det således om dessa tre faktorer 
tillsammans. Elnätsavgifterna och skatten är statlig 
reglerade kostnader, elhandeln är det pris som de 
olika aktörerna på elmarknaden säljer elen för på den 
nordiska elmarknaden, Nordpool. 
På den nordiska marknaden har elhandelspriset 
varierat mycket under de senaste åren (se bilaga I). 
Variationerna beror på flera orsaker, dels ekonomiska 
men även vilken temperatur, nederbörd och vind som 
varit då Nordens energiförsörjning till viss del består av vind- och vattenkraft. En stor del av 
den ökade kostnaden på elpriset beror på energiskatten, som har ökat från 1 öre/kWh 1951 då 
den infördes till 28,3 öre kWh 2001, dels beroende på kontinuerligt ökande priser men även 
att moms infördes på energiskatten 1991 (www.svenskenergi.se) 
 
 
 
 
 

Figur 4 Energiprisets olika 
kostnadselement  
(Källa: www.vattenfall.se) 
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2.3 Livscykelkostnad 
 
Ett företag måste ofta ägna sig åt investeringar för att kunna hävda sig i konkurrensen som 
råder på marknaden. Att investera innebär att det görs en resursuppoffring i utbyte mot 
framtida överskott. En investering i en ny maskin kan ofta leda till mer kostnadseffektiva 
produkter vilket kan sänka företagets kostnader och öka täckningsbidraget (Yard, 2001). 
Yard (2001) menar att en investering inte bara är ett beslut utan även en process, innan 
investeringbeslutet fattas måste en rad steg gås igenom ifall investeringen bör genomföras 
eller inte. De steg som Yard (2001) menar ska beaktas är initiering, utveckling, förankring 
och framdrivning. Dessa steg kommer tillslut leda fram till investeringsbeslutet. Företaget 
måste först sätta sig in i investeringen för att sedan undersöka den möjliga utvecklingen 
investeringen kan ge, förankra idén i företaget och driva igenom den. Detta leder fram till ett 
beslut. Efter beslutet sker de två avslutande stegen som resulterar i att genomföra 
investeringen och sedan följa upp den. 
Vid investeringsbeslut utreds vilken produkt som är mest lönsam för företaget. Det görs 
genom investeringskalkyler där livscykelkostnad är ett effektivt ekonomiskt verktyg. 
 
Livscykelkostnader, eller LCC (Life-Cycle Cost), är ett ekonomiskt mått som visar den totala 
kostnaden för en produkt under hela dess livslängd. LCC visar att en kostsam investering inte 
behöver vara den dyraste i slutändan. LCC används för att jämföra produkter med olika 
kostnader, funktioner och livslängd. Vid beräkning av LCC räknas alla framtida kostnader om 
till dagens penningvärde och det går enkelt att jämföra totalkostnaden för investeringarna.  
När beräkningar av livscykelkostnader görs bör olika investeringsalternativ ställas mot 
varandra alternativt att räkna på att ingen investering görs över huvudtaget för att kunna 
utröna den investering som är mest lönsam för företaget. Vid LCC- beräkningar bedöms de 
framtida driftkostnader istället för de olika inköpskostnaderna (Schaub, 1990). 

2.3.1 Livscykelkostnadens historia och framväxt 
 
Boussabaine och Kirkham (2004) beskriver i en artikel hela livscykelkostnaden historia och 
hur den växte fram till dagens modell. Före 1970 baserade byggentreprenörerna oftast sina 
beslut på upphandlingar på priset för entreprenaden. Utanför byggbranschen hade det börjats 
tänka i andra banor än att enbart basera sina beslut på kapitalkostnader. De räknade med att en 
dyrare investering skulle behöva mindre underhåll i det långa loppet. Detta synsätt kallades 
för ”teroteknologi”. Teroteknologi innebär ekonomisk förvaltningen av tillgångar och vilket 
betyder att hela kostnadskedjan undersöks inför ett investeringsbeslut. Detta tankesätt var 
dock något som stora delar av byggbranschen ignorerade. Den stora anledningen till detta var 
avsaknaden av data och att byggentreprenörerna oftast inte hade något intresse av byggnaden 
efter den blivit överlämnad till beställaren. 
Under 1970-talet kom ett nytt begrepp till, Cost-In-Use. Fördelen med detta var att den visade 
vilken driftkostnad investeringen hade. Detta var ytterligare ett steg på vägen i LCC- 
utvecklingen. Cost-In-Use stora nackdel var att den inte tog de framtida kostnaderna seriöst 
vilket gjorde att det inte gick att räkna på den totala kostnaden för investeringen. 
 
I slutet av 70-talet kom det första synsättet av dagens LCC-modell. Denna modell var en 
utveckling av Cost-In-Use-modellen. Det nya i modellen var att det användes flera olika 
metoder för att förutspå de framtida kostnaderna och detta kunde då visa vilka 
kostnadsbesparningar en högre investering kunde leda till i framtiden. Trots detta visade 
byggbranschen ett svagt intresse även för denna metod som kommit fram, anledningen var att 
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det inte fanns tillräckligt bra data från Cost-In-Use modellen som anammats alltför lite av hela 
byggbranschen. 
1971 började Royal Institution of Chatered Surveyors i Storbritannien med att ta fram 
BMCIS, Building Maintenance Cost Information Service, som skulle ligga till grund för 
företag att börja använda LCC-beräkningar. Trots BMCIS:s stora ansträngningar med att 
plocka fram sammanhängande information om LCC-kostnader kom de inte fram till exakt hur 
den nya informationen skulle användas. 
Först 1977 kom den första definitionen av vad LCC egentligen är och hur företag skulle 
förhålla sig till det. Det var Industridepartementet i Storbritannien som publicerade artikeln 
Life-Cycle Costing in the management of assets. Där slog de fast att LCC var ett koncept som 
sammanförde ett antal olika beräkningar inom teknik, matematik, ekonomi och statistik, för 
att ta kontroll över alla utgifter under en tillgångs livslängd. LCC fastställer den optimala 
användningen av en tillgång. Vid LCC studeras tillgångens livslängd, när investeringen är 
avbetald och vid vilken tid den är optimal att ersätta. 
Detta var det stora genombrottet för LCC. Sedan 1977 har det kommit många rapporter om 
hur olika personer ser på LCC och hur den ska beräknas och vilken användning den får.        
År 2000 uppdaterades LCC och fördes också in i ISO 156868 del 1 (Boussabaine, Kirkham, 
2004). 

2.3.2 Livscykelkostnadens beståndsdelar 
 
För att göra en livscykelkostnadsberäkning krävs en kartläggning av alla in- och utbetalningar 
som uppkommer under produktens livslängd.  
 
Grundinvestering 
Innebär den kostnad som en investering kräver i sitt initiala skede. Alla utbetalningar som 
görs i samband med investeringen ingår i grundinvestering. Kostnader som kan ingå är 
installationer, försäkringar och transporter för investeringen (Andersson, 2008). 
 
Underhållskostnader 
Kallas även för driftskostnader och innefattas av de kostnader som produkten medför i form 
av reparationer och underhåll. Vanligen sammanfattas dessa kostnader i en årlig driftkostnad 
(Yard, 2001). 
 
Restvärde 
Om en investering är fullt användbar efter den ekonomiska livslängdens slut kan finns det ett 
värde hos produkten. Det kan vara ett andrahandsvärde eller skrotvärde. 
Restvärdet är det värde som finns kvar av investering när den ekonomiska livslängden är slut 
(Wramsby & Österlund, 2006). 
 
Ekonomisk livslängd 
Den ekonomiska livslängden för en investering är under den period som investeringen 
genererar den optimala lönsamheten. Den ekonomiska livslängden är den tid det är 
ekonomiskt försvarbart att använda sig av en investering fram till att ersätta den med en ny 
(Wramsby & Österlund 2006). 
 
Teknisk livslängd 
Investeringens tekniska livslängd är den tid som investeringen används i bruk från 
inköpsskedet till dess att den ersätts mot en ny investering. Den tekniska livslängden är alltid 
längre än den ekonomiska eftersom den kan ge ett inbetalningsöverskott som inte är optimalt 
men ändå lönsamt (Wramsby & Österlund, 2006). 
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Inflation 
Inflationen definieras som en allmän prisökningstakt inom landet. Inflationen räknas ut med 
hjälp av konsumentprisindex (KPI). Då jämförs en varukorg med varor och hur priserna hos 
dessa har ändrats från ett referensår till nuvarande år (Yard, 2001).  
 
Real ränta  
Den reala räntan är lika med den nominella räntan med borträknad inflation. Det är den extra 
ersättning som lånegivaren erhåller men kompenserar inte för det minskade värdet av pengar 
som kommer av inflationen. Den reala räntan överstiger sällan 10 % 
(Andersson, 2008, www.riksgalden.se). 
 
Nominell ränta 
Den nominella räntan består av två delar; den ena består av en inflationsdel och den andra av 
en realräntedel (Andersson, 2008). 
 
Kalkylränta 
Kalkylräntan, även kallad diskonteringsränta, är ett företags avkastningskrav på kapital. 
Avkastningskravet är ett mål för företaget och ska innehålla en tidspreferens vilken förklarar 
hur mycket mer värd en krona är idag än om ett år. Det finns tre faktorer som en kalkylränta 
baseras på: Kompensation för väntan, förlorad köpkraft och risk (Yard, 2001).  
 
Nuvärde 
En krona är idag värd mer än en krona om ett år. Det beror på att kronan som förvärvas idag 
kan placeras och ge avkastning. Därför måste framtida betalningsströmmar räknas om till 
dagens penningvärde. Ju längre fram i tiden som beräknas desto lägre kommer nuvärdet att 
bli. Nuvärdesberäkningar är komplexa och visar vad de framtida intäkter och kostnader är 
värda idag (Ax, Johansson, Kullvén, 2005). Nuvärdet beräknas med formeln: 
 
 Nuvärdesfaktorn: (1-(1+Kalkylränta)^-Livslängd) 
                                Kalkylränta 
 
Känslighetsanalys 
Oavsett vilken ekonomisk modell som används för investeringskalkylering bygger dessa på 
att framtida in- och utbetalningar ska kartläggas. Det ligger en väldigt stor osäkerhet i 
investeringskalkylering då företaget försöker uppskatta in- och utbetalningar som ligger 
många år fram i tiden. Därför finns det många skäl till att utföra känslighetsanalyser på 
kalkylen för att öka tillförlitligheten. Vid en känslighetsanalys ändras förutsättningarna i 
kalkylen var för sig för att se hur kalkylresultatet kan komma att förändras (Andersson, 2008). 
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2.3.3 Beräkningsmodell för LCC 
 
Vid beräkning av LCC används formeln: 
 

LCC= investeringskostnad + LCC underhåll + LCC energi - Restvärdet 

LCC för energi och underhåll räknas ut i två separata formler där energi- och 
underhållskostnad beräknas på årsbasis och räknar om dem med nuvärdesfaktorn. Livslängder 
för investeringen måste finnas med i beräkningen. 

• LCC (underhåll) = årlig underhållskostnad × nuvärdesfaktorn 
• LCC (energi) = årlig energikostnad × nuvärdesfaktorn  

 
 

När kostnaderna är kartlagda adderas investeringskostnaden med de nuvärdesberäknade 
energi- och underhållskostnaderna och subtraherar med ett eventuellt kvarvarande restvärde 
(Schaub, 1990).  

2.3.4 Arbetsmodell för LCC 

 
Figur 5 Livscykelkostnad steg för steg 

 
Steg 1 – Vilka investeringskrav finns? 
 
Det första steget är att besluta om det behöver göras en investering. När väl detta avgörande 
beslut är taget börjar arbetet med att ta fram olika investeringsalternativ som är aktuella och 
motsvarar de tekniska krav som företaget ställer. 
Därefter bör företaget rangordna de utvärderingskrav som de har på investeringen. Vilken är 
den viktigaste parametern som investeringen ska uppfylla, vilken blir den näst viktigaste och 
så vidare tills en färdig lista på faktorer som ska uppfyllas har upprättats (Schaub, 1990). 
 
Steg 2 – Identifiera kostnader 
 
Därefter kommer det stora arbetet med att kartlägga alla kostnader som de olika 
investeringsalternativen för med sig. De kostnader som behöver utredas är huvudkostnader, 
underkostnader och kostnadselement. 
Huvudkostnaderna är kostnader som investeringskostnad, driftkostnader och restvärde. Dessa 
huvudkostnader delas sedan in i underkostnader som direkta och indirekta driftkostnader, 
underhållskostnader och interna och externa installationskostnader.  
Sedan gäller det att dela in dessa underkostnader i olika kostnadselement. De direkta 
driftkostnaderna delas till exempel in i lönekostnader, lokalkostnader och verktygskostnader 
medan de indirekta delas in i administrationskostnader med mera. 
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Tidsplaner
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Det gäller att alla underkostnader delas in i kostnadselement och att det bestäms hur alla 
kostnader ska beräknas samt att detta görs hos alla investeringsalternativ för att en så rättvis 
bedömning som möjligt kan utföras (Schaub, 1990). 
 
Steg 3 – Tidsplanera kostnaderna 
 
I det tredje steget ska en tidsmatris upprättas för att se när och hur de olika kostnaderna faller 
in under investeringens livslängd. Detta för att se när investeringen är återbetalad och när det 
lönar sig att nyinvestera. Detta ger en bra överblick och det går att planera de framtida 
kostnaderna vilket hjälper till vid budgeteringsarbetet (Schaub, 1990). 
 
Steg 4 – Uppskatta kostnader 
 
Detta steg är det mest riskabla och svåraste inom livscykelkostnadsmodellen. Efter att ha tagit 
fram alla kostnader som uppkommer hos de olika investeringsalternativen ska dessa 
prissättas. Det är omöjligt att veta vad som kommer ske med priserna i framtiden. Det är 
viktigt att inte över- eller underskatta de olika kostnaderna. Ifall ett investeringsalternativ har 
en väldigt låg grundinvestering men en högre energiförbrukning kommer denna investering 
bli dyrare om energipriset stiger jämfört en investering med hög grundinvestering men med 
en lägre energiförbrukning (Schaub, 1990).  
 
Steg 5 – Nuvärdesberäkna framtida kostnader 
 
Alla kostnader är nu identifierade och prissatta. Ifall det finns ett restvärde på investeringen 
ska denna subtraheras från den totala kostnaden då investeringen kan säljas vilket ger en 
intäkt. Alla dessa kostnader måste dock räknas om till dagens penningvärde för att kunna 
jämföra de olika alternativen, detta görs genom nuvärdesberäkningar där en vald kalkylränta 
motsvarande de krav på avkastning företaget har på investeringen (Schaub, 1990). 
 
Steg 6 – Analysera och jämföra 
 
Genom att nuvärdesberäkna alla intäkter och kostnader som en investering för med sig kan de 
olika alternativen nu jämföras. Men eftersom de framtida kostnader är uppskattade och inte 
säkerställda på något sätt görs känslighetsanalyser som visar hur värdet på investering kan 
ändras om olika variabler som påverkar kostnaderna förändras på ett annat sätt än vad 
företaget räknat med. Om företaget har räknat med att energipriset följer inflationen men 
istället fördubblas kan en känslighetsanalys visa vad detta skulle göra med de olika 
investeringsalternativen (Schaub, 1990). 

2.3.5 Fördelar och nackdelar med LCC 
 
Det finns stora fördelar med att använda en livscykelkostnadsmodell. Den totala kostnaden 
för olika investeringar kan ställas mot varandra. Det spelar ingen roll om grundinvesteringen 
är olika stora eller om driftöverskottet skiljer sig stort. Vid LCC beräkning ses kostnader över 
en lång tidsperiod. Genom att räkna över en lång tid kan energikostnader och 
underhållskostnader minimeras. Lägre energikostnader innebär att mindre energi har 
förbrukats vilket leder till en mindre miljöpåverkan. En investering med lägre 
energiförbrukning ger en försäkran mot framtida höga energikostnader (Bångens, 2010). 
Genom att beräkna och utreda med LCC kan de produkter som har en god driftsäkerhet, lång 
ekonomisk livslängd och låga underhållskostnader väljas ut för att sedan ställa dessa 
investeringsalternativ mot varandra. Nackdelarna med LCC är att det är svårt att uppskatta 
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framtida kostnader på ett korrekt sätt. En felaktig uppskattning av kostnaderna kan leda till 
väldigt stora och avgörande kostnader för företag. Det är ingen enkel uppgift att ta fram 
livscykelkostnader för olika investeringsalternativ. För att utarbeta dessa krävs stora resurser i 
form av kapital och arbetstimmar (Schaub, 1990). 

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Genom den litteratur som använts i den teoretiska referensramen kommer några viktiga 
begrepp speciellt belysas i den empiriska undersökningen. Se bilaga II för 
opertionaliseringsprocess. 
 
De energiproblem som finns med utfackningselement och lättbetongväggar är framförallt den 
bristfälliga isoleringen. Den dåliga värmeisoleringsförmågan i ytterväggarna medför stora 
värmeläckage som i längden medför stora energikostnader. Både Boverkets allmänna råd om 
ändring av byggnad och VVS Företagen & Svensk Ventilation rekommenderar 
tilläggsisolering vid åtgärder av en byggnads klimatskal. För att kunna beräkna den totala 
besparing en tilläggsisolering kan medföra behöver U- värdet före och efter åtgärden 
kartläggas. För att ytterväggens tekniska egenskapskrav ska bevaras krävs det att en 
översiktlig underhållsplan över det periodiska underhållet upprättas. Denna plan ska enbart 
innehålla när underhåll och skötsel ska utföras, begreppet underhåll innefattas inte av att 
byggnaden tillförs nya egenskaper.  
Fönster är överlag klimatskärmens svagaste del och de fönster som idag finns på fastigheter 
från miljonprogrammet läcker väldigt mycket energi.  
 
Livscykelkostnadsmodellen består av tre huvudsakliga kostnadselement; grundinvestering, 
energikostnad och underhållskostnad. För att kunna få en total kostnad över en produkts 
livscykel behöver framtida prisförändringar kartläggas och då framförallt förväntad 
utveckling av energipriset och företagets kalkylränta. Denna information är nödvändig för att 
en nuvärdesberäkning ska kunna utföras så att alla kostnader som infaller i framtiden ska 
kunna räknas tillbaka till dagens penningvärde. 
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3. METOD 
 
I metodkapitlet förklaras vilken ansats som författarna valt samt beskriver den metod 
uppsatsen kommer använda för att samla in empirisk data. Författarna kommer även 
redovisa vilka val som har gjorts angående uppsatsens metod för analys. 

3.1 Metodstrategi 

3.1.1 Val av ansats 
 
Denna uppsats har en kvalitativ ansats då syftet var att undersöka om det är lönsamt att 
energiuppgradera två vanliga ytterväggskonstruktioner hos byggnader som uppfördes under 
miljonprogrammet 1965-75. Därför har författarna valt att arbeta med ett specifikt företag och 
deras produkter för att beräkna den data som presenteras i slutet av uppsatsen. För att få reda 
på denna information valdes personliga intervjuer för att utnyttja dessa personers 
spetskompetens på bästa sätt. Då det inte fanns något självklart svar på problemställningen 
vid uppsatsens påbörjande var den oklar och då passade den kvalitativa undersökningen bäst 
in (Jacobsen, 2002). 
 
Uppsatsen har en intensiv uppläggning. Få enheter och flera variabler har undersökts där 
författarna har gått på djupet med dessa få enheter (Jacobsen, 2002). De enheter som fokus 
ligger på är hus som är uppförda under miljonprogrammet 1965-75. Jacobsen (2002) menar 
att en intensiv utformning har sin styrka i att få fram relevanta data, att undersökningen 
omfattar många detaljer och går på djupet. Det finns ofta en hög giltighet i dessa typer av 
utformningar men det blir svårt att generalisera. Då byggnadstekniken under 
miljonprogrammet skiljer sig väldigt lite åt mellan de olika hustyperna går det att generalisera 
energiproblemen till alla byggnader som uppförts under denna tid.  
 
Det har gjorts en fallstudie på två ytterväggsystem. Ytterväggarna som ligger till grund för 
fallstudien är lättbetong med putsfasad och lätta utfackningsväggar med stenskivor. Dessa har 
valts då det framförallt är dessa som är behäftade med energiproblem. Fördelen med en 
fallstudie är att studieobjektet är avgränsat i tid och rum och att fallstudier är att föredra när 
ett specifikt problem vill förklaras och hur det kan åtgärdas (Jacobsen, 2002). Detta passade 
väl in på denna uppsats då fokus inte ligger på varför problemen har uppstått utan hur 
problemen kan åtgärdas. 

3.2 Val av litteratur 
 
För att kunna förklara varför miljonprogrammet drar väldigt mycket energi och hur dess 
energianvändning ska kunna minskas för att Sveriges Riksdag ska kunna uppnå sina miljömål 
till 2050 har uppsatsen angripit frågeställningen från tre olika fronter, byggteknik, energi och 
tillsist livscykelkostnad för att kunna beräkna om tilläggsisolering är ett lönsamt alternativ.  
Uppsatsen bygger på information från vetenskapliga artiklar som tagits fram genom sökningar 
i databaser på Högskolebiblioteket i Halmstad. Utöver det har information kommit från 
facklitteratur, tidningsartiklar, utredningar från myndigheter och då främst Boverket samt en 
del sidor från Internet. För att bevara trovärdigheten i uppsatsen har nästan enbart källmaterial 
från Internet hämtats från offentliga utredningar.  
Uppsatsen bygger även på faktablad och systembeskrivningar från Sto Scandinavia AB och 
det är dessa som är en del av grunden för beräkningarna. För att kunna utröna väsentlig 
information angående de två specifika ytterväggskonstruktioners energianvändning har den 
certifierade energiexperten Per Karneheds energianalyser legat som grund. 
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3.3 Empirisk studie 

3.3.1 Val av företag och respondenter 
 
När uppsatsens ämne och problemfrågeställning var vald tog författarna kontakt med ett 
företag som arbetade med produkter för bland annat fasadrenovering. Detta gjordes för att 
uppsatsen skulle bygga på realistiska siffror. Om detta inte hade gjorts hade uppsatsen istället 
byggt på schablonskostnader vilket inte skulle gett samma trovärdighet i beräkningarna.  
 
För att få reda på information om produktsystem och kostnader som är förenade med dessa 
kontaktades Claes Göran Claesson som arbetar som Project-Object Manager på Sto 
Scandinavia AB. Under intervjun med honom framkom mycket nyttig information om 
fasadrenoveringar och vilka metoder som finns och används. 
Under intervjun med Claes Göran Claesson kartlades alla priser som kan sammankopplas med 
användning av Sto:s produkter vid fasadåtgärder. 
Författarna har även intervjuat energiexperten Per Karnehed som arbetar som konsult och 
utför energianalyser på fastigheter.  

3.3.2 Val av datainsamlingsmetod 
 
Uppsatsen innehåller en blandning mellan primärdata och sekundärdata. Primärdata innebär 
att data samlas in för första gången och sekundärdata är information som är insamlad av andra 
personer och som är publicerad i till exempel vetenskapliga artiklar, statistik och böcker 
(Jacobsen, 2002). 
Primärdata har samlats in genom intervjuer där fokus har legat på hur problemen med 
ytterväggarna ska åtgärdas, vilka kostnader detta medför och vilka besparingar som kan göras. 
Sekundärdata har använts för att beskriva bakgrunden till vilka energiproblem som dessa 
ytterväggar är behäftade med samt till hur en livscykelkostnad beräknas. 
 
Då uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats har den öppna individuella intervjun använts. 
Jacobsen (2002) menar att det inte ska göras för många intervjuer då dessa intervjuer ofta 
resulterar i stora mängder data som kommer ta lång tid för undersökaren att gå igenom och 
behandla. Om detta inte görs på rätt sätt ökar risken att blanda ihop olika intervjuobjekts svar 
och det blir svårt att få en riktig överblick över allt material som framkommit under 
intervjuerna. Jacobsen (2002) menar också att den öppna intervjun lämpar sig väl när 
undersökaren är intresserad av vad den enskilda individen säger.  
 
Denna undersökning bygger på en deduktiv datainsamlingsmetod. Deduktiv innebär att 
uppsatsen utarbetas från teori till empiri (Jacobsen, 2002). Först har teorier studerats för att få 
en överblick över hur situationen ser ut för tillfället. Utifrån dessa teorier har sedan empiri 
samlats in genom intervjuer. Jacobsen (2002) menar att det finns kritik mot denna typ av 
insamlingsmetod eftersom när teorierna väl är inlästa försöker författaren endast finna 
information som är relevant för dessa teorier. Detta gör att forskaren inte är tillräcklig öppen 
och kan missa viktig information eftersom den eventuellt inte hör ihop med de valda 
teorierna. Författarna var medvetna om de problem som den deduktiva ansatsen kan innebära. 
Trots detta fanns det ett behov av att först bilda en uppfattning över den nuvarande situationen 
för att kunna skapa ett bra underlag till intervjuerna. 
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3.3.3 Intervjuer 
 
Intervju har utförts på plats hos intervjuobjektet. Även en telefonintervju har utförts för att få 
kompletterande information. Jacobsen (2002) menar att fördelen med en intervju ansikte mot 
ansikte är att det skapas en personligare kontakt med intervjuobjektet och känsliga ämnen 
behandlas på ett enklare sätt än över telefon. Samtidigt tenderar även intervjuer på plats till 
skillnad från över telefon att ge en öppnare och mer givande kommunikation. Författarna 
håller med Jacobsen (2002) om att det hade varit bättre att utföra en intervju på plats 
tillsammans med intervjupersonen i samma rum än genom en telefonintervju. Dock 
genomfördes telefonintervjun på ett bra sätt med goda resultat som följd av intervjun. 
Telefonintervjun spelades in och intervjupersonen blev informerad om detta innan intervjun 
ägde rum. 
Intervjun som utfördes i Malmö på Sto:s kontor spelades inte in då systembeskrivningar och 
prisuppgifter hela tiden var tillängliga. Under intervjun stämdes det av med jämna mellanrum 
med intervjuobjektet så att alla uppgifter stämde. Denna information tillsammans med 
anteckningar räckte väl till för denna uppsats.  
Jacobsen (2002) diskuterar även om intervjun ska vara öppen eller strukturerad, där frågor 
med fasta svarsalternativ i fast ordningsföljd står för den strukturerade intervjun och samtal 
utan intervjuguide och utan fast ordningsföljd symboliserar den helt öppna intervjun. En 
blandning av den öppna och den strukturerade intervjun passade bättre in för denna typ av 
undersökning. En intervjuguide med fasta kategorier tillsammans med öppna frågor användes 
för att intervjun inte skulle komma in på fel spår. (Se bilaga III och IV för intervjuguide). 

3.4 Metod för analys 
 
Uppsatsens analysdel består av tre olika moment. Dessa moment är baserade från den 
information som framkommit genom den empiriska undersökningen. Analysdelen går ut på 
att jämföra tre olika investeringsbeslut med olika åtgärder genom att beräkna lönsamheten hos 
alternativen genom en livscykelkostnad. Utgångspunkten är att fasaderna är i sådant dåligt 
skick att en fasadrenovering är den enda åtgärden som är möjlig. Ytterväggarna som 
uppsatsen har analyserat är på två olika fastigheter; Kv. Akrobaten i Linköping, som har en 
yttervägg av lättbetong och Kv. Kyrkbacken i Stockholm där ytterväggen är uppbyggd med 
lätta utfackningsväggar. 
 
Analysen är uppbyggd enligt tabellen nedan. En modell är för väggar av lättbetong och en 
modell för väggar som är uppbyggda med lätta utfackningselement. I empirikapitlet förklaras 
mer noggrant vad de olika alternativen innebär och vilka kostnader de olika alternativen 
medför. 
Jacobsen (2002) menar att informationen som hämtas in genom intervjuer bör delas upp i 
olika delar, kategorier. Detta kallas att kategorisera informationen och innebär att data som 
uppkommer under intervjun delas in olika kategorier. Dessa kategorier kan sedan belysas från 
olika vinklar. Kategorierna ska uppfylla flera krav men det västentliga är att de är relevanta 
för uppsatsens innehåll. Att en kategori är relevant innebär att andra personer uppfattar 
begreppet på samma sätt och att teori och empiri behandlar denna form av information. 
Genom att kategorisera intervjun kunde kostnaderna delas in i tre olika kategorier; 
tilläggsisolering, renovering och att inte utföra någon åtgärd alls. Underkategorier till dessa 
blev då de kostnader som varje åtgärd innebar. Det finns framförallt tre olika kostnader som 
ska utredas i varje kategori. Först grundinvesteringen som visar den totala kostnaden för ett 
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fasadsystem i dess initiala skede, sedan vilka underhållskostnader som åtgärden medför och 
till sist vilken energikostnad som uppkommer inom de kommande 50 åren vid en åtgärd 
(se bilaga II för operationaliseringsprocess). Uträkningarna har baserats på ett elpris från 
Vattenfall, (110510) bundit elpris 1 år 114 öre/kWh exklusive elnätsavgift på 19 %, totalt 135 
öre/kWh. Elpriset har beräknats på en årsförbrukning av 325 000 kWh i södra Mellansverige 
och består av en energimix av vatten-, vind- och kärnkraft. 
I bilaga 2 visas elprisutvecklingen i ett diagram från 1970-2007, denna utveckling kommer 
analyseras och uppsatsen visar även utvecklingen fram till 2011. Uppsatsen kommer visa 
ökningen under fyra perioder från 1970 där de stora förändringarna har skett och dessa visas 
dels i kronor och dels i ökning i procent per år. Författarna använde sig av Microsoft Excels 
målsökningsfunktion för att kunna beräkna den procentuella ökningen från år till år. 
Statistiken är tagen från Statistiska Centralbyrån och Svensk Energi. 
 
 Tabell 1. Metod för analys 

 Original Renovering Tilläggsisolering 
    
Grundinvestering - Stor Större 
    
Underhåll - X X 
    

Aktuell Akutell Sänkt 
Energikostnader situation situation kostnad 

 
 
Vid beräkningen av livscykelkostnaden för varje åtgärd följdes den mall som beskrivits i 
teorikapitlet om hur en livscykelkostnad steg för steg arbetas fram.  
Genom den empiriska undersökningen har åtgärderna kunnat kategoriseras och genom detta 
har en livscykelkostnad arbetats fram. 
 
I analyskapitlet har författarna valt att skriva ihop de två avsnitten byggteknik och energi till 
ett kapitel. Detta har gjorts på grund av att det finns starka kopplingar mellan dessa och om 
detta inte hade gjorts hade det blivit en mängd upprepningar i respektive avsnitt.  
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer den empiriska undersökningens data som samlats in genom intervjuer 
att presenteras. Först presenteras uppsatsens intervjupersoner varefter deras svar 
presenteras utifrån uppsatsens valda teman. 

4.1 Presentation av intervjuobjekt 

4.1.1 Sto Scandinavia AB 
 
Sto Scandinavia är ett företag som producerar 
produkter inom fasad, interiör, golv och 
betong. Sto Scandinavia är en del av den 
världsomspännande tyska koncernen Sto AG. Hela koncernen har 4100 medarbetare och 
omsätter 980 miljoner Euro. Sto Scandinavia bedriver verksamhet inom hela Norden samt 
Estland och har en omsättning på 500 miljoner kronor och etablerade på 16 orter. 
Sto Scandinavias produkter och system är utvecklade enligt de integrerade 
kvalitéledningssystem ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001 som innehas av 
moderbolaget Sto AG. Sto levererade sitt första fasadsystem 1965 och säljer idag ca 5 
miljoner m2 isolersystem per år. 
Sto Scandinavias regionkontor i Malmö har besökts vid flertalet tillfällen för intervjuer med 
Claes Göran Claesson, Product Object Manager och tekniskt kunnig om de valda 
systemlösningarna.  

4.1.2 Per Karnehed 
 
Per Karnehed är certifierad energiexpert och driver konsultfirman Karnehed Design & 
Construction (KDC) som utför energi- och fuktberäkningar vid renoveringsarbeten och 
nyproduktion. KDC erbjuder sina kunder tjänster kring energieffektivisering bland annat; 
fuktdimensionering av byggnader i beräkningsprogrammet WUFI, beräkningar av 
värmeflöden genom konstruktioner och rådgivning kring passivhus och plushus. Företaget 
erbjuder även anpassade utbildningar inom fuktmekanik, lufttäthet och putssystem. 
Per Karnehed har utfört energianalyser på två fastigheter; Kv. Akrobaten i Linköping och Kv. 
Kyrkbacken i Stockholm som författarna har tagit del av. Dessa fastigheter är uppförda under 
miljonprogrammet och är i behov av upprustning och energieffektiviseringsåtgärder. 
Karnehed har tidigare utfört livscykelkostnadsberäkningar på denna typ av fastigheter och är 
väl insatt i ämnet.  
Det genomfördes en telefonintervju med Per Karnehed den 29 april och intervjun tog 60 
minuter. Innan telefonintervjun hade Karneheds energianalyser på nämnda fastigheter 
granskats och intervjun var till för att få en djupare förståelse för problematiken och ny 
kunskap om energiuppgradering. 
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4.2 Byggteknik 

4.2.1 Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad 
 
Både Claesson och Karnehed tror att det med största sannolikhet kommer tillkomma krav och 
förordningar även för renovering i framtiden. Vidare menar intervjupersonerna att dessa 
regler troligtvis kommer omfatta energi och likna de energikrav som finns för nybyggnation, 
detta för att klara av de energimål som Sveriges Riksdag bestämt.  

4.2.2 Byggnadens klimatskärm  
 
Karnehed förklarar att vid en tilläggsisolering måste det befintliga klimatskalet undersökas för 
att kunna beräkna hur energibalansen i fastigheten förändras till följd av en åtgärd som 
tilläggsisolering. En sammanställning görs sedan över hur mycket energi som krävs för att 
värma fastigheten före respektive efter åtgärden. 
 
Claesson menar att det finns stora fördelar med att tilläggsisolera fastigheter, men det finns 
även mycket att tänka på innan beslut tas. Något som både Claesson och Karnehed noga 
poängterar är att fuktbalansen i konstruktionen kan komma att förändras till följd av en 
tilläggsisolering. Rent generellt är det svårt att förutspå om förändringen av fuktbalansen blir 
till det bättre eller till det sämre vid en tilläggsisolering. För att säkerställa att väggen inte blir 
skadligt fuktig utförs en fuktsäkerhetsprojektering som vanligtvis innefattar en 
fuktdimensionering, där till exempel beräkningsprogrammet WUFI kan användas. 
Karnehed berättar vidare att han har utfört en fuktsäkerhetsprojektering på fastigheterna Kv. 
Akrobaten och Kv. Kyrkbacken med hjälp av WUFI. Dessa beräkningar visade att 
konstruktionens fuktsäkerhet inte kommer att försämras vid en eventuell tilläggsisolering. 
 
Vidare säger Claesson att en fördel med tilläggsisolering är att eventuella köldbryggor 
försvinner då fasaden blir tät vilket kommer leda till en lägre energiförbrukning och bättre 
fuktsäkerhet. För att fasaden ska bli helt tät är det viktigt att det utförs en noggrann 
dimensionering av systemet där viktiga detaljer kring exempelvis fönster blir utförda på rätt 
sätt så att det inte bildas köldbryggor i det nya systemet. 
 
En annan möjlighet är att tillföra ett nytt fasadskikt utan att tilläggisolera. Den stora fördelen 
med renovering ligger på det estetiska planet. Grundinvesteringen för renovering är lite lägre 
än för tilläggisolering, dock menar Claesson att det senare alternativet är att föredra om 
fastighetsägaren väl bestämt att fasaden måste åtgärdas eftersom det finns mycket pengar att 
spara rent energimässigt då fastigheten står bättre rustad inför en eventuell framtida 
energiprishöjning. Slutligen menar Claesson att det är viktigt att inte stirra sig blind på 
energianvändningen, tilläggsisolering medför också ett bättre inomhusklimat för de boende i 
fastigheten.  
 
Claesson berättar också att det är viktigt för fastighetsägaren att tänka långsiktigt då 
tilläggsisolering är en väldigt kostnadskrävande åtgärd. Alla system som ligger till grund för 
åtgärderna antas ha en livslängd på 50 år. 
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4.2.3 Underhåll 
 
Hos fastigheterna Kv. Akrobaten och Kv. Kyrkbacken finns det en underhållsplan, dock visar 
denna inget periodiskt underhåll utan bara när det är dags att åtgärda fasaden. Karnehed 
berättar att på denna typ av fastigheter finns där oftast inget periodiskt underhåll då 
fastighetsägarna väljer att spara dessa pengar till fördel för en större framtida åtgärd. 
 
Claesson berättar att det är viktigt att följa den underhållsplan Sto har arbetat fram för sina 
putsade fasader. Följs inte denna kan fasaden livslängd förkortas vilket medför att mer 
kostnadskrävande åtgärder måste utföras. Underhållsintervallerna ser ut enligt följande: 
 
År 10 – Tvättning av fasad 
År 20 – Tvättning, målning och eventuell lagning av fasad 
År 30 – Tvättning av fasad 
År 40 – Tvättning, målning och eventuell lagning av fasad 
 
Fasaden behöver underhållas i perioder om 10 år där olika åtgärder behöver utföras. Efter 10 
år krävs en tvättning av fasaden för att framförallt få bort eventuell påväxt av 
mikroorganismer. Efter 20 år krävs ommålning av fasaden där eventuella sprickor lagas. 
Viktigt är att fasaden tvättas innan lagning och målning utförs. 

4.2.4 Lättbetongvägg 
 
Kv. Akrobaten 
 
Fastigheten finns i Linköping och uppförd 1965. Ytterväggen består av 250 mm lättbetong 
med en fasadbeklädnad av puts. De problem som har upptäckts är sprickor i putsen samtidigt 
som lättbetongen inte har god värmeisoleringsförmåga då den har ett U- värde på 0,64 
W/m2K. Enligt Karneheds energianalys av fastigheten är det också sannolikt att lättbetongen 
är fuktig vilket kan leda till frostskador i putsen vilket medför att fasaden åldras snabbare. 
Fasadarean på Akrobaten uppgår till 1200m2. 

 
StoTherm Vario 
 
Fasadsystemet StoTherm Vario kan användas som tilläggsisolering på befintliga byggnader 
som har ett väggmaterial av betong eller murverk. Systemet är helt diffusionsöppet vilket 
menas med att det inte finns något vattentätt eller ångtätt skikt i väggen. Väggen har i grunden 
en fasadskiva av EPS (Expanderad polystyren) som har en värmekonduktivitet på 
0,036W/mK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6 Principiell uppbyggnad av StoTherm Vario (källa: www.sto.se) 
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Denna värmeisoleringsförmåga kan förbättras ytterligare genom att uppgradera till en annan 
typ av isolering, Fasadskiva Top 31. Denna fasadskiva är speciellt anpassad för 
energieffektivisering men kan även användas vid nybyggnation av passiv- och lågenergihus. I 
jämförelse med traditionella fasadskivor har denna isolering en förbättrad värmekonduktivitet 
på 0,031W/mK. Lägre värmekonduktivitet medför att mindre isoleringstjocklekar kan 
användas för att uppnå samma U-värde.  

4.2.5 Utfackningsvägg 
 
Kv. Kyrkbacken  
 
Fastigheten är belägen i Stockholm och uppförd 1972. Ytterväggen består av lätta 
utfackningselement där fasadbeklädnaden utgörs av stenskivor. Denna konstruktion är idag 
enligt Karneheds tillståndsbedömning inte lufttät då diffusionsspärren som installerades i 
fabrik under 1970- talet inte sluter tätt. Väggen är dessutom dåligt isolerad vilket gör att det 
blåser rakt igenom väggen. U-värdet för väggen ligger på 0,45 W/m2K enligt Karnehed. 
Kyrkbackens fasadarea är 1060 m2. 

 
StoTherm Vario D  
 
StoTherm Vario D är ett dränerat fasadsystem som kan användas som tilläggsisolering på 
lätta utfackningsväggar. Vid användning av ett dränerat tilläggsisoleringssystem på en 
lättregelvägg behövs de gamla vindskivorna bytas ut och ett kompletterade fuktskydd, 
StoGuard, måste appliceras. Detta fuktskydd är helt fri från skarvar vilket gör att väggen får 
en obruten diffusionsöppen luft- och fuktspärr som ökar fasadens slagregstålighet och 
förbättrar inomhusklimatet samtidigt som energikostnaderna minskar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fasadskivan Ignucell som både är dränerande och diffusionsöppen är tillverkad av EPS. 
Denna typ av isolering har ett högt isolervärde med en värmekonduktivitet på 0,036W/mK. 

Figur 7 Principiell uppbyggnad av StoTherm Vario D (källa: www.sto.se) 
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EPS skivan består av 98% luft och 2% polystyren och det höga isolervärdet uppkommer 
genom stillastående luft som isolerar mot kyla och värme. Ignucellskivan motverkar också 
köldbryggor då skarvarna mellan skivorna tätas på ett effektivt sätt genom skivans speciella 
uppbyggnad. 

4.2.6 Renovering av fasad 
 
StoNordic putssystem används vid renoveringsåtgärder för skadade fasader. Detta är system 
har en god elasticitet i putsskiktet som motverkar eventuell framtida sprickbildning. 
Systemets vattenavvisande egenskaper medför att fasaden kan hållas torr. StoNordic är ett lätt 
putssystem som endast bygger ut 10 mm vilket medför att fönsterbläck och andra detaljer på 
fasaden i de flesta fall kan sitta kvar.  
 

 

 
 
 

4.2.7 Fönster 
 
Kv. Akrobaten 
På fastigheten finns det 180 fönster av typ två- glas med ett U- värde på 2,9 W/m2K.  
 
Kv. Kyrkbacken 
På fastigheten idag finns det 225 fönster av typ två- glas med ett U- värde på 2,9 W/m2K. 
 
Karnehed anser att en komplettering invändigt med ett 4 mm hårdbelagt energiglas med 
kantlist är ett bra alternativ. Detta kommer göra att fönstret får ett bättre isolervärde samtidigt 
som tätningen runt fönstret förbättras. Vidare menar Karnehed att det är viktigt även inkludera 
uppgradering av fönster vid tilläggsisolering. Om inte fönster uppgraderas finns det stor risk 
för att kondens uppkommer på insidan av fönstret. Denna åtgärd gäller för både  
Kv. Akrobaten och Kv. Kyrkbacken 

Figur 8 Principiell uppbyggnad av StoNordic              
(källa: www.sto.se) 
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4.2.8 Energiberäkning för fastigheter 
 
Kv. Akrobaten 
Efter beräkningar som gjordes i samband med intervjun kan en tilläggsisolering med 
StoTherm Vario sänka ytterväggens U-värde till 0,21 W/m2K.  Gränstemperaturen för denna 
fastighet ligger på 18°C och genom att tilläggsisolera kan denna gränstemperatur sänkas med 
cirka 1°C. 
 
Kv. Kyrkbacken 
Beräkningar gjordes även för tilläggsisolering med StoTherm Vario D. Enligt dessa kommer 
ytterväggens U- värde kunna sänkas till 0,22 W/m2K. Gränstemperaturen för Kv. Kyrkbacken 
ligger på 18°C och gränstemperaturen kan till följd av en tilläggsisolering sänkas med 2°C. 
 
Enligt Claesson kommer en renoveringsåtgärd där ett nytt fasadskikt tillförs inte leda till att 
ytterväggens U- värde sänks. Detsamma gäller gränstemperaturen som kommer ligga kvar på 
samma nivå. 
 
Fönster 
Genom att komplettera befintliga fönster med en tredje ruta av hårdbelagt energiglas kommer 
fönstrets U- värdet enligt Karnehed att sänkas till 1,5 W/m2K. Karnehed har också efter 
beräkningar kommit fram till att gränstemperaturen för fastigheten kan sänkas med 2°C till 
följd av att fönstret får en bättre isoleringsförmåga. 

4.3 Livscykelkostnad 

4.3.1 Fördelar och nackdelar med LCC 
 
Karnehed anser att livscykelkostnadsmodellen är ett bra verktyg för att kunna ställa olika 
investeringsalternativ mot varandra. Vidare menar Karnehed att för exempelvis 
fastighetsförvaltare som ibland kan drabbas av kostnadskrävande investeringar är denna 
metod bra för att kunna ge en indikation på vilken åtgärd som är mest lönsam att utföra. Dock 
ser Karnehed en begränsning i att försöka förutspå framtiden. De ekonomiska förutsättningar 
som ligger till grund för kalkylen kommer med största sannolikhet att ändras under 
byggnadens livstid. Med detta som bakgrund menar Karnehed att känslighetsanalyser är ett 
bra verktyg för att kunna se hur kalkylen förändras genom ändrade förutsättningar. 
 

4.3.2 Livscykelkostnadens beståndsdelar 
 
Grundinvestering 
 
Här nedan presenteras grundinvestering per kvadratmeter för varje system (exklusive moms). 
Dessa tabeller visar vilka olika kostnadselement som finns för varje produkt. 
Grundinvesteringen är uppdelad i både materialkostnader och arbetskostnader. Även de 
kostnader som uppkommer innan grundinvesteringen sker faller in här; rengöring, 
byggställning och borttagning av tidigare material. De olika systemen kräver olika åtgärder 
vilka alla visas i tabellerna nedan. 
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Tabell 2. Grundinvestering/m2 StoTherm Vario 
Kv. Akrobaten     
StoTherm Vario  Arbetskost. kr/m2 Materialkost. kr/m2 
Åtgärder före tilläggsisolering   
Rengöring med högtryckstvätt 40 10 
Byggställning 100 0 
Utförande   
StoTherm Vario  400 350 
Summa 540 360 
    
Total kostnad kr/m2 900kr  
  
Tabell 3. Grundinvestering/m2 StoTherm Vario D 
Kv. Kyrkbacken     
StoTherm Vario D Arbetskost. kr/m2 Materialkost. kr/m2 
Åtgärder före tilläggsisolering   
Rivning av stenskivor 140 0 
Byte av vindskiva 30 100 
Byggställning 100 0 
Utförande   
StoTherm Vario D 400 350 
StoGuard 40 60 
Summa 710 510 
    
Total kostnad kr/m2 1 220kr  
 
Tabell 4. Grundinvestering/m2 StoNordic 
Renovering     
StoNordic Arbetskost. kr/m2 Materialkost. kr/m2 
Åtgärder före renovering     
Tvättning 40 10 
Byggställning 100 0 
Renovering   
StoNordic  300 250 
Summa 440 260 
    
Total kostnad kr/m2 700kr  
 
Tabell 5. Grundinvestering Fönster 
 Fönster   Antal fönster  Fönsterkostnad  
    Inkl arbetskostnad 
 Akrobaten  180 2 000kr 
 Kyrkbacken  225 2 000kr 
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Underhållskostnader 
 
Här nedan presenteras underhållskostnaderna. Kostnaderna faller in vart 10 år fram till 
fasaden är förbrukad. Underhållskostnaderna kommer vara likadan för Kv. Akrobaten och Kv. 
Kyrkbacken. 
 
Tabell 6. Underhållskostnader 
Underhållskostnader     
  Arbetskost. kr/m2 Materialkost. kr/m2 
Tvätt av fasad/10 år 140 10 
Tvätt och målning av fasad/20 år 260 40 
Summa 400 50 
     
Total kostnad kr/m2 450kr   
 
Restvärde 
 
Det kommer inte finnas något restvärde för fasadsystem, då det alltid installeras nya 
fasadsystem vid tilläggsisoleringar enligt Claes Göran Claesson. 
 
Produktens livslängd 
 
Fasadsystemen har en beräknad livslängd på 50 år utan försämring av fasadens egenskaper, 
under förutsättning att underhållet sker enligt underhållsplanen. Den ekonomiska livslängden 
är beroende på hur lång tid företaget väljer att skriva av investeringen på. 
 
Kalkylränta 
 
Karnehed har räknat med en real kalkylränta på 6 % i sina energianalyser. Denna kalkylränta 
kommer ligga till grund för LCC beräkningarna. Karnehed räknar också med en nominell 
energiprisökning på 5 % för att kunna försvara utvecklingen av elpriset i framtiden. Karnehed 
framhåller även att en energiprisökning på 5 % kanske är väl i underkant och att en prisökning 
på 10 % inte alls är orimlig.  
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5. ANALYS 
 
Analyskapitlet kommer analysera den information som framkommit från den empiriska 
undersökningen med de valda teorierna från den teoretiska referensramen. 
Livscykelkostnadsberäkningar kommer utföras på de tre åtgärder som uppsatsen fokuserar på 
samt göra känslighetsanalyser på dessa. 

5.1 Byggteknik/Energi 

5.1.1 Boverket allmänna råd om ändring av byggnad 
 
Enligt Boverket (2006) definieras tilläggsisolering som annan ändring och därmed finns det 
inga föreskrifter som fastighetsägaren måste följa. Både Claesson och Karnehed tror att detta 
kommer ändras i framtiden där det kommer tillkomma föreskrifter som framförallt omfattar 
energi. Det innebär att om detta skulle bli verklighet kommer tilläggsisolering vara det enda 
alternativet då tillförande av ett nytt putsskikt inte kommer sänka energianvändningen i 
fastigheten.  

5.1.2 Byggnadens klimatskärm 
 
För att underlätta för fastighetsägare vid ändringar av byggnader finns BÄR. Denna skrift kan 
ses som allmänna rekommendationer som ska följas vid ändring av byggnad. BÄR 
rekommenderar en tillståndsbedömning hos väggen för att avgöra ifall en tillläggsisolering är 
den rätta åtgärden att föredra för fastigheten. Både Karnehed och Claesson säger att denna 
tillståndsbedömning och kontroll av fuktbalansen är ett viktigt steg innan beslutet om att 
tilläggsisolera en fasad tas. Fuktbalansen beräknas med hjälp av beräkningsprogrammet 
WUFI och detta har Karnehed utfört på de fastigheter som kommer att stå modell för att 
tilläggsisoleras i denna uppsats. 
Claesson säger vidare att en tilläggsisolering av fastigheten gör fasaden betydligt tätare 
genom att minimera köldbryggor vilket kommer innebära lägre energiförbrukning för 
fastigheten då klimatskalet släpper ut mindre energi genom fasaden. En tätare fasad är mer 
effektiv för eventuella framtida energiprishöjningar som Claesson diskuterade kring. 
Claesson är även inne på samma linje som VVS Företagen & Svensk Ventilation (2008). 
Bägge parter menar att tilläggsisolering är det bästa alternativet på lång sikt. VVS Företagen 
& Svensk Ventilation (2008) menar att ifall fastighetsägaren funderar på att tilläggisolera 
gäller det att tänka framåt i tiden, ungefär 50 år. Detta passar väl ihop med Sto:s produkter 
som antas ha en livslängd på 50 år. 

5.1.3 Underhåll 
 
Enligt Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) bär 
fastighetsägaren ansvaret för att underhålla fastigheten. För att detta lättare ska kunna 
upprätthållas har Sto Scandinavia tagit fram underhållsplaner på sina systemlösningar. 
Claesson menar att det är viktigt att följa denna plan för att hålla fasaden i toppskick och för 
att kunna utnyttja dess fulla potential under hela livslängden. Följs inte underhållsplanen eller 
om åtgärderna inte utförs i tid kan mer kostnadskrävande åtgärder behöva utföras. Boverket 
definierar ordet ”underhåll” som att bostadsstandarden inte höjs eller att byggnaden tillförs 
nya egenskaper (Boverket, 2006). Genom att följa Sto:s underhållsplan som innefattar 
målning, tvättning och eventuell lagning följs Boverkets definition av underhåll.  
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5.1.4 Lättbetongvägg 
 
Enligt Karneheds tillståndsbedömning har det uppkommit sprickor i fasaden hos  
Kv. Akrobaten. Det beror troligen på att lättbetongen krymper och utvidgar sig beroende på 
vilken mängd vatten den innehåller (Burström, 2001). Tillståndsbedömningen som Karnehed 
har utfört visar tydliga tecken på att betongen är fuktig vilket innebär att betongen kan utsättas 
för frostbildning och en snabbare föråldringsprocess. Detta kan förhindras genom 
tilläggisolering med StoTherm Vario tillsammans med fasadskivan Top 31. Genom att 
tilläggsisolera med detta system förbättras värmekonduktiviteten och föråldring av 
lättbetongen kan undvikas. 

5.1.5 Utfackningsvägg 
 
Enligt Karneheds tillståndsbedömning av Kv. Kyrkbacken är diffusionsspärren inte 
tätslutande samtidigt som isoleringen i ytterväggen är bristfällig. Dålig isolering i ytterväggen 
bidrar att väggens insida blir kall vilket gör att det krävs en högre inomhustemperatur för att 
inomhusklimatet ska bli behagligt (VVS Företagen & svensk Ventilation, 2008). Den dåligt 
utformade isoleringen har också gjort att det har uppkommit köldbryggor i konstruktionen. 
Enligt Nordström (1999) är det vanligt med köldbryggor i denna typ av 
ytterväggskonstruktion och det är framförallt dessa som medför att inomhusklimatet 
försämras. Då Kv. Kyrkbackens yttervägg har en dåligt fungerande diffusionsspärr och 
bristfällig isolering är tilläggsisolering ett bra alternativ för att kunna sänka 
energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet. Det tilläggsisoleringssystem som passar 
bäst på denna typ av konstruktion är StoTherm Vario D med StoGuard som ett 
kompletterande fuktskydd. För att säkerställa systemets egenskaper behövs de gamla 
vindskivorna på ytterväggen bytas ut där StoGuard sedan appliceras. Detta kommer öka 
fasadens slagrenstålighet och inomhusklimatet förbättras samtidigt som energiförbrukningen 
kommer minska. 

5.1.7 Fönster  
 
Enligt Forslund (2010) uppkommer kondens på insidan av fönstret genom att fönstret 
antingen är dåligt isolerat eller dåligt ventilerat. Enligt Karnehed kan detta motverkas genom 
att komplettera befintliga fönster med en invändig ruta av hårdbelagt energiglas. Kantlisten 
som monteras på fönstret tillsammans med tilläggsisolering kommer medföra att tätningen 
runt fönstret förbättras. 

5.1.7 Energiberäkning av fastigheter 
 
Då fastigheterna Kv. Akrobaten och Kv. Kyrkbacken är belägna i Linköping respektive 
Stockholm medför det att årsmedeltemperaturen för dessa orter skiljer sig något. Enligt 
Boverket (2009) är det viktigt att ta hänsyn till vilka temperaturförhållande som gäller för 
orten för att kunna beräkna den totala energianvändningen. Då det finns en skillnad i 
normalårstemperaturen mellan Linköping och Stockholm kommer gradtimmarna skilja sig 
mellan orterna vid olika gränstemperaturer (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  
För att kunna beräkna det totala energibehovet kommer följande formel användas: 
 

U- värde x gradtimmar = Energiförlust Wh/år (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
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Kv. Akrobaten 
 
Alternativ 1 – Ingen åtgärd 
 
Enligt Karnehed ligger gränstemperaturen för fastigheten som den ser ut idag på 18°C vilket 
gör att gradtimmarna för fastigheten ligger på 107200 vid en årsmedeltemperatur på 6°C (Se 
bilaga V Warfvinge & Dahlblom, 2010). Enligt Karneheds energianalys av fastigheten har 
ytterväggen ett U- värde på 0,64 W/m2K.  

 
    U-värde:    0,64 W/m2K 

Energiförbrukning m2/år:   69 kWh 
   Total energiförbukning 1200 m2/år:  82330 kWh 

 
Alternativ 2 – Tillförande av nytt putsskikt 
 
Det system som kommer användas för denna åtgärd är StoNordic och Claesson menar att U- 
värdet inte kommer förändras vid användandet av detta putssystem jämfört med att inte utföra 
någon åtgärd alls. Detta på grund av att ytterväggen enbart påförs ett nytt putsskikt vilket gör 
att väggen inte får några förbättrade egenskaper med avseende på isolering. Därför kommer 
det totala energibehovet inte förändras utan det kommer ligga kvar på 82330 kWh/år. 
 
Alternativ 3 - Tilläggsisolering 
 
Då ytterväggen på denna fastighet består av lättbetong kommer tilläggsisoleringssystemet 
StoTherm Vario användas tillsammans med den högvärdiga isolerskivan Top 31 som har en 
värmekonduktivitet på 0,031W/mK. Claesson menar att fasadskivan top 31 är att föredra vid 
tilläggsisolering då det inte krävs större tjocklekar på isoleringen för att uppnå önskad effekt. 
Även om denna fasadskiva är dyrare än vanlig standardisolering anser Claesson att det är lika 
bra att isolera ordentligt från början då dessa system har en antagen livslängd på 50 år vilket 
medför att tilläggsisoleringen ska klara av eventuella kravförändringar i framtiden.  
 
Enligt Karnehed kommer U- värdet för väggen sjunka till 0.21 W/m2K och till följd av denna 
förbättring kommer gränstemperaturen i fastigheten kunna sänkas med cirka 1°C efter 
tilläggsisoleringen. Schulz (2003) menar precis som Per Karnehed att gränstemperaturen 
kommer kunna sänkas ju bättre isolering fastigheten har. Detta på grund av att den värme som 
alstras från människor, solinstrålning och apparater inne i fastigheter inte i samma 
utsträckning försvinner ut genom ytterväggen.  
Vid en gränstemperatur på 17°C och en årsmedeltemperatur på 6°C kommer gradtimmarna 
för fastigheten att sänkas till 99500 (se bilaga V Warfvinge & Dahlblom, 2010).  
 

    U-värde:    0,21 W/m2K 
Energiförbrukning m2/år:   21 kWh 

   Total energiförbrukning 1200 m2/år:  25074 kWh 
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Fönster 
 
Befintliga fönster har ett U-värde på 2,9 W/m2K. Enligt Karneheds energianalys ligger 
fastighetens gränstemperatur på 18°C och enligt Warfvinge & Dahlblom (2010) ligger  
årsmedeltemperaturen för orten på 6°C. Gradtimmarna för fastigheten landar då på 107200. 
   

     U-värde:    2,9 W/m2K 
Energiförbrukning kWh/fönster:  311 

  Total energiförbrukning kWh/år:  55958 
 
Genom att komplettera befintliga fönster med en invändigt ruta av hårdbelagt energiglas kan 
U- värdet sänkas till 1,5 W/m2K. Enligt Schulz (2003) kommer gränstemperaturen för 
fastigheten att sänkas till följd av en åtgärd som förbättrar isoleringsförmågan. Denna 
sänkning har Karnehed beräknat till 2°C. Enligt Warfvinge & Dahlblom kommer 
gradtimmarna för fastigheten då sänkas till 92000 (Se bilaga V). 
 

     U-värde:    1,5 W/m2K 
Energiförbrukning kWh/fönster:  138 

  Total energiförbrukning kWh/år:  28840 
 
 
Kv. Kyrkbacken 
 
Alternativ 1 – Ingen åtgärd 
 
Enligt Karnehed ligger gränstemperaturen för fastigheten idag på 18°C vilket gör att 
gradtimmarna för fastigheten ligger på 98900 vid en årsmedeltemperatur på 7°C enligt 
Warfvinge & Dahlblom (2010)(Se bilaga V). Enligt Karneheds energianalys av fastigheten 
har ytterväggen ett U- värde på 0,45 W/m2K.  

 
    U-värde:    0,45 W/m2K 

Energiförbrukning m2/år:   45 kWh 
   Total energiförbrukning 1200 m2/år:  53406 kWh 

 
Alternativ 2 – Tillförande av nytt putsskikt 
 
Det system som kommer användas för denna åtgärd är StoNordic och Claesson menar att U- 
värdet inte kommer förändras vid användandet av detta putssystem jämfört med att inte utföra 
någon åtgärd alls. Detta på grund av att ytterväggen enbart påförs ett nytt putsskikt vilket gör 
att väggen inte får några förbättrade egenskaper med avseende på isolering. Därför kommer 
det totala energibehovet inte förändras utan det kommer ligga kvar på 53406 kWh/år. 
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Alternativ 3 - Tilläggsisolering 
 
Då ytterväggen på Kv. Kyrkbacken består av lätta utfackningsväggar kommer 
tilläggsisoleringssystemet StoTherm Vario D som har en värmekonduktivitet på 0,036 W/mK 
att användas. Enligt Karneheds beräkningar kommer U-värdet för väggen sjunka till 0.22 
W/m2K efter tilläggsisoleringen och till följd av denna förbättring kommer gränstemperaturen 
i fastigheten kunna sänkas med cirka 2°C. Schulz (2003) menar precis som Per Karnehed att 
gränstemperaturen kommer sänkas ju bättre isolering fastigheten har. Detta på grund av att 
den värme som alstras från människor, solinstrålning och apparater inne i fastigheter inte i 
samma utsträckning försvinner ut genom ytterväggen.  
Vid en gränstemperatur på 16°C och en årsmedeltemperatur på 7°C kommer gradtimmarna 
för fastigheten att sänkas till 87200 (se bilaga V Warfvinge & Dahlblom, 2010).  
 

    U-värde:    0,22 W/m2K 
Energiförbrukning m2/år:   19 kWh 

   Total energiförbrukning 1200 m2/år:  23021 kWh 
 
Fönster 
 
Befintliga fönster har ett U- värde på 2,9 W/m2K. Enligt Karneheds energianalys ligger 
fastighetens gränstemperatur på 18°C och enligt Warfvinge & Dahlblom (2010) ligger 
årsmedeltemperaturen för orten på 7°C. Gradtimmarna för fastigheten landar då på 98900. 
 

     U-värde:    2,9 W/m2K 
Energiförbrukning kWh/fönster:  287 

  Total energiförbrukning kWh/år:  64532 
 
Genom att komplettera befintliga fönster invändigt med en ruta av hårdbelagt energiglas kan 
U- värdet sänkas till 1,5 W/m2K. Enligt Schulz (2003) kommer gränstemperaturen för 
fastigheten att sänkas till följd av en åtgärd som förbättrar isolerförmågan. Denna sänkning 
har Karnehed beräknat till 2°C. Enligt Warfvinge & Dahlblom kommer gradtimmarna för 
fastigheten då sänkas till 87200 (Se bilaga V). 

 
     U- värde:    1,5 W/m2K 

Energiförbrukning kWh/fönster:  131 
  Total energiförbrukning kWh/år:  29430 

 
Enligt Warfvinge och Dahlblom (2010) stämmer denna typ av beräkningar bra när 
gränstemperaturen är högre än årsmedeltemperaturen. Med detta som bakgrund stämmer 
beräkningarna bra då gränstemperaturen hela tiden ligger över årsmedeltemperaturen.  
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5.1.8 Energipris 
	  
Elpriset har utvecklats väldigt mycket de senaste åren. Det har berott på flera faktorer, både 
klimatmässiga och politiska beslut.  
 
Tabell 7 – Elprisets utveckling  
År Energipris Ökning mellan åren Ökning i kr Ökning i % /år 
1970 0,38       
1988 0,43 1970-1988 0,05 0,69 % 
2002 0,6 1988-2002 0,17 2,41 % 
2007 0,92 2002-2007 0,32 8,92 % 
2011 1,36 2007-2011 0,43 10,26 % 
 
Enligt diagrammet i bilaga I har elpriset ökat rejält sedan 1970. Som tabellen ovan visar är det 
även stora procentuella ökningar som skett de senaste tio åren. Det senaste decenniet har 
elpriset fördubblats. Karnehed har räknat med en energiprisökning med på 5 % i sina kalkyler 
men framhåller även att en ökning på 10 % inte är orimlig. Detta visar även uträkningarna av 
de senaste åren energiprisutveckling, under åren 2007-2011 har den årliga procentuella 
ökningen varit 10,26 % och under åren dessförinnan 8,92 %. Båda dessa procenttal är 
betydligt högre än de 5 % som Karnehed och denna uppsats kommer att räkna med.  
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5.2 Livscykelkostnad 

5.2.1 Fördelar och nackdelar med LCC 
 
Enligt Bångens (2010) har LCC sina fördelar i att olika investeringsalternativ kan ställas mot 
varandra. Det har ingen betydelse om grundinvestering och underhållskostnaden skiljer sig 
mellan alternativen utan det är den sammanlagda kostnaden som är det väsentliga. Karnehed 
anser precis som Bångens (2010) att LCC har sina styrkor i att investeringsalternativen går att 
jämföra med varandra. De begränsningar som finns med modellen enligt Schaub (1990) är att 
det är svårt att uppskatta framtida kostnader. En felaktig uppskattning av framtiden kan leda 
till ett felaktigt beslut som i slutändan leder till ökade kostnader. Andersson (2008) diskuterar 
också problematiken med att kartlägga framtida kostnader. Därför är känslighetsanalyser ett 
bra verktyg för att kunna se hur resultatet kommer förändras vid ändrade förutsättningar.  
Karnehed är också inne på att känslighetsanalyser är att föredra vid 
livscykelkostnadsberäkningar då de förutsättningar som anges i kalkylen med största 
sannolikhet kommer förändras.   

5.2.2 Arbetsmodell för LCC 
 
Steg 1 – Vilka investeringskrav finns  
 
Det första som bör göras i en livscykelkostnadsmodell är att ta beslut om att en investering 
bör göras (Schaub, 1990). Yard (2001) menar att en investering kan leda till mer 
kostnadseffektiva produkter som i längden kommer sänka ett företags kostnader och öka 
täckningsbidraget. I detta fall utgår uppsatsen från att fasaden är i ett sådant dåligt skick att 
något måste göras. Då är det första beslutet taget. Sedan gäller det att rangordna och 
kategorisera de effekter som företaget vill att investeringen ska innebära vilket är sänkta 
energikostnader genom en lägre energiförbrukning. Otäta väggar ger höga energikostnader för 
fastigheten (Nordström, 1999). Genom att renovera husfasaden åtgärdas sprickor och slitage 
(Burström, 2001) och fasaden får ett mer estetiskt utseende (Claes Göran Claesson). En 
tilläggsisolering sänker fasadens U-värde och ger en betydligt mer energieffektiv fasad vilket 
gör att energiförbrukningen kan minska och således energikostnaderna (Nordström, 1999).   
 
Steg 2 – Identifiera kostnader 
 
Schaub (1990) säger att i det andra steget gäller det att kartlägga alla kostnader som kan 
hänföras till investeringen och dela upp dem i huvudkostnader, underkostnader och 
kostnadselement.         
  

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Kostnader uppdelade i Huvudkostnader, Underkostnader och Kostnadselement 
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Steg 3 – Tidsplanera kostnader 
         Tabell 8. Tidsmatris underhåll 
I det tredje steget upprättas en tidsmatris 
för att se när kostnader faller in under 
investeringen livscykel (Schaub, 1990). 
Enligt Claes Göran Claesson är den 
antagna livslängden för Sto:s produkter i 
detta fall 50 år och ett visst underhåll krävs 
vart tionde år. 
 
Steg 4 – Uppskatta kostnader 
 
Steg fyra är enligt Schaub (1990) det svåraste steget och det är att prissätta de kostnader som 
kartlagdes i steg två och tre. I detta fall delas kostnader upp i två olika kategorier. Den första 
kategorin kommer röra de kostnader som kan kopplas till grundinvesteringen och den andra 
kategorin är de kostnader som hör ihop med underhållet de kommande femtio åren efter 
grundinvesteringen gjorts. 
 
Tilläggsisolering av fasad 
 
Tabell 9. Total grundinvestering Kv. Akrobaten (Tilläggsisolering) 
Kv. Akrobaten      
StoTherm Vario  Arbetskost. kr/m2 Materialkost. kr/m2 
Åtgärder före tilläggsisolering     
Rengöring med högtryckstvätt 40 10 
Byggställning 100 0 
Utförande   
StoTherm Vario  400 350 
Summa 540 360 
    
Total kostnad kr/m2 900kr  
Fasadyta m2 1200  
Total kostnad 1 080 000kr  
 
Tabell 10. Total grundinvestering Kv. Kyrkbacken (Tilläggsisolering) 
Kv. Kyrkbacken     

StoTherm Vario D Arbetskost. kr/m2 Materialkost. kr/m2 
Åtgärder före tilläggsisolering   
Rivning av stenskivor 140 0 
Byte av vindskiva 30 100 
Byggställning 100 0 
Utförande   
StoTherm Vario D 400 350 
StoGuard 40 60 
Summa 710 510 
     
Total kostnad kr/m2 1 220kr   
Fasadyta m2 1060   
Total kostnad 1 293 200kr   

År 0 - Grundinvestering   
År 10 - Tvätt av fasad   
År 20 - Tvätt och målning av fasad 
År 30 - Tvätt av fasad   
År 40 - Tvätt och målning av fasad 
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Renovering av fasad 
 
Renoveringsåtgärder är likadana för båda ytterväggskonstruktionerna. Det spelar ingen roll 
om fasaden består av puts eller stenskivor, samma åtgärder utförs. 
 
Tabell 11. Total grundinvestering renovering Kv. Akrobaten 
     
StoNordic Arbetskost. kr/m2 Materialkost. kr/m2 
Åtgärder före renovering   
Tvättning 40 10 
Byggställning 100 0 
Renovering   
StoNordic  300 250 
Summa 440 260 
    
Total kostnad kr/m2 700kr  
Fasadyta m2 1200  
Total kostnad 840 000kr  
 
Tabell 12. Total grundinvestering renovering Kv. Kyrkbacken 
     
StoNordic Arbetskost. kr/m2 Materialkost. kr/m2 
Åtgärder före renovering   
Tvättning 40 10 
Byggställning 100 0 
Renovering   
StoNordic  300 250 
Summa 440 260 
    
Total kostnad kr/m2 700kr  
Fasadyta m2 1060  
Total kostnad 742 000kr  
 
Fönster 
 
Tabell 13. Total grundinvestering fönster  
 Fönster   Antal fönster  Fönsterkostnad   Totalkostnad  
    Inkl arbetskostnad   

 Kv. Akrobaten  180 2 000kr 360 000kr 
 Kv. Kyrkbacken  225 2 000kr 450 000kr 
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Underhåll 
 
Underhållskostnaderna är likadana för samtliga av de aktuella fasadsystemen som kommer att 
användas. I detta fall kommer dessa underhållskostnader dubbleras då de återkommer två 
gånger vardera under fasaden livslängden. 
 
Tabell 14. Total underhållskostnad Kv. Akrobaten 
Underhållskostnader 
Kv. akrobaten     
  Arbetskost. kr/m2 Materialkost. kr/m2 
Tvätt av fasad 140 10 
Tvätt och målning av fasad 260 40 
Summa 400 50 
    
Total kostnad kr/m2 450kr  
Fasadyta m2 1200  
Total kostnad 540 000kr  
 
Tabell 15. Total underhållskostnad  Kv. Kyrkbacken  
Underhållskostnader-
Kv.Kyrkbacken     
  Arbetskost. kr/m2 Materialkost. kr/m2 
Tvätt av fasad 140 10 
Tvätt och målning av fasad 260 40 
Summa 400 50 
    
Total kostnad kr/m2 450kr  
Fasadyta m2 1060  
Total kostnad 477 000kr  
 
Steg 5 – Nuvärdesberäkna framtida kostnader 
 
Många produkter kan ha ett restvärde, det kan vara en maskin som ett företag säljer vidare till 
ett annat företag när de gör en nyinvestering. Detta restvärde ska nuvärdesberäknas och 
subtraheras från de slutliga kostnaderna i LCC-beräkningen (Schaub, 1990). Enligt Claes 
Göran Claesson kommer det aldrig att finnas ett restvärde i ett fasadsystem då de aldrig 
återanvänds. 
Som beräkningsmodellen visar i teoriavsnittet ska de två faktorerna underhållskostnader och 
energi nuvärdesberäknas om till dagens penningvärde. 
 
Underhållskostnaderna är uträknade enligt Karneheds kalkylränta 6 %, med en antagen 
ekonomisk livslängd på 50 år. När det gäller energikostnader kommer Karneheds kalkylränta 
på 6 % och en årlig energiprisökning på 5 % användas. Detta ger oss en specifik ränta på 1 %. 
(se bilaga VI för fullständig LCC kalkyl). 
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Tabell 16. Nuvärdesberäknade underhållskostnader 
Nuvärdesberäknade 
underhållkost.  

 
Original  Kv. Akrobaten  Kv. Kyrkbacken  

    
  Summa  0 kr 1 080 000kr 954 000kr 
  Summa/Årskostnad  0 kr 21 600kr 19 080kr 
Nuvärde.beräk. U-kost 0 kr 340 456kr 300 736kr 
 
Eftersom renoveringen har exakt samma systemuppbyggnad oberoende av ytterväggstyp 
behövs inte separata tabeller användas för Kv. Akrobaten eller Kv. Kyrkbacken. Det som gör 
att det blir olika underhållskostnader beror på att fasaderna är olika stora. I originalutförandet 
förekommer inga underhållskostnader. 
 
Tabell 17. Nuvärdesberäknade energikostnader Kv. Akrobaten  
Nuvärdesberäknade  
energikostnader Kv. Akrobaten 

 
 

    
 Original Renovering Tillägisolering 
    
Fasad  4 404 989kr   4 404 989kr   1 341 561kr  
Fönster  2 993 980kr   2 993 980kr   1 543 057kr  
Summa  7 398 969kr   7 398 969kr   2 884 618kr  

 
Tabell 18. Nuvärdesberäknade energikostnader Kv. Kyrkbacken 
Nuvärdesberäknade 
energikostnader Kv. Kyrkbacken  
    
    Original     Renovering   Tilläggisolering  
    
Fasad  2 857 438kr   2 857 438kr   1 231 717kr  
Fönster  3 452 724kr   3 452 724kr   1 574 624kr  
Summa  6 310 161kr   6 310 161kr   2 806 341kr  

 
Tabellen visar de nuvärdesberäknade energikostnader för 50 år för både fasad och fönster. 
Eftersom fasaden har samma U-värde om originalfasaden likväl som en fasadrenovering 
genomförs kommer inte energikostnaderna att sjunka som i fallet vid tilläggsisolering. 
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Steg 6 – Analysera och jämföra 
 
I detta sista steg summeras alla tidigare steg i och genom att använda nedanstående formel 
kan investeringens livscykelkostnad beräknas.. 
 
LCC= investeringskostnad + LCC underhåll + LCC energi – Restvärdet 

Tabell 19. Sammanställning LCC-beräkning 

LCC Uträkningar         
  LCC Akrobaten   

     
 Investering Underhåll Energikostnader Totalt 
     
 Original  0 kr  0 kr  7 398 969kr   7 398 969kr  
     
 Renovering   840 000kr   340 456kr   7 398 969kr   8 579 425kr  
     
 Tilläggsisolering   1 440 000kr   340 456kr   2 884 618kr   4 665 074kr  
     

  
LCC 
Kyrkbacken   

     
  Investering Underhåll Energikostnader Totalt 
     
 Original   0 kr   0 kr   6 310 161kr   6 310 161kr  
     
 Renovering   840 000kr   300 736kr   6 310 161kr   7 450 898kr  
     
 Tilläggsisolering   1 743 200kr   300 736kr   2 806 341kr   4 850 277kr  
 
Efter att ha gjort en livscykelkostnadsmodell kan alla kostnader som uppkommer under 
investeringens livslängd identifieras. Genom att studera tabellen ovan är den åtgärd som ger 
den lägsta livscykelkostnaden den mest lönsamma investeringen. Utifrån de valda 
ekonomiska faktorerna visar modellen att tilläggsisolering är det mest lönsamma alternativet. 
Att renovera är direkt olönsamt då energikostnaderna inte sänks. 
Kv. Akrobaten får en lägre totalkostnad än Kv. Kyrkbacken beroende på att U-värdet var 
högre för ytterväggen i originalutförandet. 
 
Det har även gjorts en LCC- kalkyl för enbart tilläggsisolering där fönster inte är inräknade 
(Se bilaga VII). 
 
Enligt Andersson (2008) är det bra att göra känslighetsanalyser för att kunna se hur 
kalkylresultatet ändras vid ändrade förutsättningar. För att kunna se vad som händer med 
kalkylen vid ändrade förutsättningar har en känslighetsanalys utförts. Känslighetsanalysen 
visar lönsamheten vid olika energiprisökningar (Känslighetsanalys för enbart tilläggsisolering 
finns i bilaga VIII). 
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Kostnader original jämfört med tilläggsisolering och fönsterbyte 

kr/m2/50 år 
 

  Akrobaten Kyrkbacken 
Energiprisökning Original Tilläggsisolering Original Tilläggsisolering 

1% 2862 2600 2763 3157 
3% 4070 3071 3930 3676 
5% 6166 3888 5953 4576 
7% 9974 5372 9630 6211 
9% 17165 8176 16573 9299 

10% 22987 10446 22194 11798 
     
     

Besparing vid tilläggsisolering och fönsterbyte kr/m2/50 år 
     
  Akrobaten Kyrkbacken 

1% 262 -394 
3% 1000 254 
5% 2278 1377 
7% 4602 3419 
9% 8989 7274 

10% 12541 10395 
	  
Den övre tabellen visar kostnader per kvadratmeter vid olika energiprisökningar. Den undre 
visar besparingarna per kvadratmeter vid samma energiprisökningar. 
Tilläggsisolering med fönsterbyte är lönsamt för båda fastigheterna ner till en årlig 
energiprisökning på 3 %. Vid en ökning på 1 % är enbart Kv. Akobaten lönsam eftersom U- 
värde sänkningen blev större för den fastighet. 
 
Diagrammet nedan visar besparingsutvecklingen för respektive fastighet vid de olika 
energiprisökningarna. 
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6. SLUTSATS 
 
I sista kapitlet kommer resultatet presenteras utifrån uppsatsens syfte varefter författarna 
svarar på uppsatsens problemställning. I slutet av detta kapitel kommer författarna även ge 
förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

6.1 Avslutande diskussion 
 
När arbetet av denna uppsats påbörjades var det svårt att inte undkomma att 
energieffektivisering av fastigheter uppförda under miljonprogramsåren var ett ständigt 
återkommande tema inom byggbranschen. Dessa fastigheter står för en stor del av det totala 
fastighetsbeståndet och det är många åtgärder som måste genomföras för att de beslutade 
klimatmålen ska kunna uppnås. 
 
Första delen av uppsatsens syfte var att beskriva de energiproblemen som finns hos två av 
miljonprogrammets vanliga ytterväggskonstruktioner och vilka ekonomiska följder dessa 
medför. De energiproblem som är beskrivna hos dessa ytterväggskonstruktioner går att 
generalisera över hela fastighetsbeståndet. Problemen hos dessa fastigheter är inte ett specifikt 
problem för en fastighet utan är allmänt vedertagna över fastighetsbeståndet enligt uppsatsens 
kartläggning. Meningen var att jämföra tre olika åtgärder; tilläggsisolering, enbart renovera 
genom att tillföra ett nytt fasadskikt eller att inte utföra någon åtgärd alls.  
Genom att renovera fasaden sänks inte fastighetens energikostnader. Men de mjuka faktorerna 
påverkas i hög grad genom att fastigheten får en ny fasad och hela kvarteret kan få ett 
estetiskt lyft. 
Enligt uppsatsens resultat är tilläggsisolering ett steg i rätt riktning mot de energieffektivaste 
byggnaderna i Europa. Genom att tilläggisolera fasaden och uppgradera fönstren kan väldigt 
stora uppvärmningskostnader sparas in. 
  
Innan tilläggsisoleringen utfördes hade fastigheternas ytterväggar en energiförbrukning på 
ungefär 82 000 kWh/år (Kv. Akrobaten) respektive 53 000 kWh/år (Kv. Kyrkbacken). Efter 
tilläggsisoleringen var förbrukningen nere på 25 000 kWh/år respektive 23 000 kWh/år.  
Undersökningen visar på en väldigt stor besparing av energiförbrukningen, cirka 70 % för Kv. 
Akrobaten och 60 % för kv. Kyrkbacken. Desto sämre U-värde en ytterväggskonstruktion har 
desto större besparingar finns det att göra vilket tydligt kan ses hos Kv. Akrobaten som får en 
större energibesparing än Kv. Kyrkbacken efter tilläggsisolering. 
 
Andra delen av syftet var att beskriva vilken av dessa nämnda åtgärder som var mest lönsam 
och för att återkoppla till problemfrågeställningen om det är lönsamt att energiuppgradera 
fastigheter genom att tilläggisolera och tillföra ett nytt fasadskikt jämfört med att inte utföra 
någon energiuppgradering alls hos de fastigheter som är uppförda under miljonprogrammet 
kan det konstateras att det är lönsamt att tilläggsisolera. 
 
Under den femtioårsperiod som beräkningarna är baserade på sparar Kv. Akrobaten 37 % av 
de totala kostnaderna genom att energiuppgradera jämfört med att inte göra någon åtgärd alls. 
Kv. Kyrkbackens besparing blir under samma förutsättningar 23 %. Ifall denna åtgärd utförs 
hos alla fastigheter inom det fastighetsbestånd som undersökts kan enorma besparingar göras. 
 
Det som kan utläsas ur resultatet är att den avgörande faktorn för hela kalkylen är energipriset 
och energiprisutvecklingen. Det kan tydligt ses i alternativet att inte utföra någon åtgärd alls, 



	  

	   Mandel	  &	  Claesson	  2011	   42	  

där ingen grundinvestering eller underhållkostnad finns men trots detta blir det betydligt mer 
kostsamt än att göra en tilläggsisolering under en femtioårsperiod.  
 
För att visa vilken lönsamhet som finns vid olika energiprisökningar har två 
känslighetsanalyser sammanställts. Den ena känslighetsanalysen visar lönsamheten vid 
tilläggsisolering och fönsterbyte, medans den andra visar lönsamheten vid enbart 
tilläggsisolering. Känslighetsanalysen för tilläggsisolering och fönsterbyte visar att vid en 
energiprisökning ner till 1 % är Kv. Akrobaten fortfarande lönsamt medan Kv. Kyrkbacken är 
olönsamt. Vid känslighetsanalysen som berör enbart tilläggsisolering är Kv. Akrobaten 
lönsamt ner till cirka 3 % medans Kv. Kyrkbacken blir olönsamt vid samma energiprisökning.  
Anledningen till att Kv. Kyrkbacken blir olönsamt i båda känslighetsanalyserna beror på att 
den totala energibesparingen blir lägre än för Kv. Akrobaten. 
 
Dock känns det orimligt att tro att energipristakten ska sjunka ner till dessa nivåer då 
energiprisökningen under de senaste åren har varit runt 10 % per år.   
Ifall energiprisutvecklingen avtar visar känslighetsanalyserna att fastighetsägare som både 
tilläggsisolerat och åtgärdat fönstren klarar av en lägre energiprisökning jämfört med att 
enbart ha tilläggsisolerat.  

6.2 Implikationer 
 
Livscykelkostnadsmodellens stora styrka ligger i att kunna ställa olika investeringsalternativ 
mot varandra. Resultatet visar att den billigaste grundinvesteringen inte alltid är den billigaste 
i slutändan. Därför är det viktigt att när investeringsbeslut väl fattas måste alla framtida 
kostnader tas i beräkning som uppkommer under investeringens livslängd.  
 
Större fastighetsägare, som kommunala fastighetsbolag, har oftast mer resurser att utföra 
noggranna beräkningar och utredningar om vilka åtgärder som behöver göras. För mindre 
fastighetsägare som är osäkra på om tilläggsisolering är rätt väg att gå angående 
energiuppgradering och om det kommer löna sig i slutändan, kan denna uppsats ge 
vägledning. Det måste givetvis göras beräkningar på den aktuella fastigheten men det är 
viktigt att visa att det går att göra besparningar i det långa loppet till följd av en åtgärd som 
tilläggsisolering. 

6.3 Begränsningar 
 
Genom att använda en livscykelkostnad kan alla kostnader för 50 år framåt beräknas. Detta är 
dock endast uppskattade kostnader och inga kostnader som kan garanteras. 
Det är omöjligt att förutspå framtida kostnader och händelser men genom att använda en 
livscykelkostnad kan det ge bra indikationer på vad som är mest lönsamt under givna 
förutsättningar. 
 
Det finns även en begränsning i att kunna generalisera energiförbrukningen hos de valda 
ytterväggstyperna över hela Sverige. Vid energiberäkning för fastigheter måste hänsyn tas till 
vilka temperaturförutsättningar som gäller för orten där fastigheten är belägen. 
 
Kalkylen bygger på att det inte finns några periodiska underhållskostnader på fastigheterna i 
originalutförandet. Detta kan ses som en begränsning då det alltid tillkommer vissa kostnader, 
dessa kostnader kan vara akuta eller nödvändiga åtgärder. Dock är dessa väldigt svåra att 
prissätta beroende på vilken typ av åtgärd det är. 
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Detta gör kalkylen väldigt tuff och det blir svårare att räkna hem 
energiuppgraderingsåtgärder. Trots detta visar kalkylen att det är lönsamt att 
energiuppgradera vilket leder till en större lönsamhet i verkligheten.  

6.4 Förslag till framtida forskning 
 
Det vore intressant att undersöka vilka mjuka faktorer som påverkas vid en tilläggsisolering. 
Till exempel hur de boende påverkas under en pågående renovering, hur de upplever 
inomhusklimatet efter en energiuppgradering och hur ett helt område kan förändras genom en 
att fastigheterna får estetiskt lyft genom energiuppgradering och nya fasader. 
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Bilaga I Elhandelsprisets utveckling 
 
Elhandelspriset utveckling 1996-2011 (Källa: Nordpool, Svensk energi) 
 

 
I diagrammet kan stora variationer ses över tiden. 1996 var det ett torrt vilket höjde 
elhandelspriset, efter det kom en våt period då elhandelspriset befann sig på låga nivåer. 
2003 kom en toppnotering till följd av extremt kallt vinter. Övrigt att notera är att 2006 
höjdes skatten på energipriset. De två återstående topparna i diagrammet beror på kraftigt 
stigande råvaror och en tid med kärnkraftsproblem som båda har påverkat elhandelspriset 
uppåt (www.svenskenergi.se). Observera att detta diagram enbart behandlar elhandelspriset. 
Utöver detta tillkommer nätavgifter, skatter, elcertifikat och moms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elpriset fördelat 1970-2007, 20 000 kWh, tillsvidarepris, 1990-årspriser (Källa: SCB, svensk 
energi) 
 
Diagrammet visar de olika kostnadselementen inom energipriset. Den röda färgen visar 
energiskatten som är det element som ökat allra mest. Den mörkblåa färgen visar 
elhandelspriset som varit ungefär jämt över tiden men ökat framförallt sedan år 2000. Sist 
har vi nätavgiften som legat på en jämn nivå över tiden (www.sjogerstadel.se) 
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Bilaga II Operationaliseringsprocess 
 
Del 1          
 
          Teori                   Underliggande begrepp                          Variabler 
	  

	  
 
 
 
 
 
 
 

Byggteknik/Energi 

Lättbetongvägg/
Utfackningsvägg 

Tilläggsisolering 

Åtgärder före 
tilläggsisolering 

Teknisk	  uppbyggnad 

U- värde 

Underhållsintervall 

Renovering 

Åtgärder	  före	  
renovering 

Teknisk uppbyggnad 

Underhållsintervall	  Underhåll 

Teknisk uppbyggnad 

Befintligt skick 

Värmeläckage 

U- värde 

Underhållsplan 

Fönster Fönstertyp 

Värmeläckage 

U- värde 
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Del 2 
	  
	  
               Teori             Underliggande begrepp              Variabler 
	  

	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Livscykelkostnad 

Investering 

Grundinvestering 

Restvärde 

Livslängd 

Kalkylränta 

Energi Energiförbrukning 

Energikostnad 

Förväntad 
utveckling av 

energipris 
Underhåll Underhållskostnader 

Framtida 
Prisförändring 
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Bilaga III Intervjuguide Sto Scandinavia AB 
 
Allmänt 
 
Vilka för- respektive nackdelar finns det med tilläggsisolering? 
 
Vad är viktigt att tänka på innan tilläggsisolering utförs? 
 
Med tanke på prisutvecklingen på energi, anser du att tilläggsisolering av fastigheter från 
miljonprogramsåren är en bra investering? 
 
Enligt vilka normer testas era fasadsystem? 
 
Tror du att Boverket i framtiden kommer ställa krav på energi även för renovering? 
 
Byggteknik/Energi 
 
Tilläggsisolering Lättbetongvägg 
Vilka åtgärder behöver göras på ytterväggen innan tilläggsisolering? 
 
Hur ser den tekniska uppbyggnaden ut av tilläggsisoleringssystemet? 
 
Hur lång livslängd har detta system? 
Följdfråga: 
Finns det då något restvärde kvar i systemet? 
 
Vilket U- värde har detta system? 
 
Underhåll 
Vilka åtgärder utförs vid det periodiska underhållet? 
 
Vilka underhållsintervaller är det som gäller? 
 
Livscykelkostnad 
 
Arbetskostnader 
Hur stor är arbetskostnaden för åtgärder före tilläggsisolering? 
 
Hur stor är arbetskostnaden för utförandet av tilläggsisolering? 
 
Materialkostnader 
Hur stor är materialkostnaden för åtgärder före tilläggsisolering? 
 
Hur stor är materialkostnaden för tilläggsisoleringssystemet? 
 
Underhållskostnader 
 
Hur stor är arbetskostnaden för det periodiska underhållet? 
 
Hur stor är materialkostnaden för det periodiska underhållet? 
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Byggteknik/Energi 
 
Tilläggsisolering Utfackningsvägg 
 
Vilka åtgärder behöver göras på ytterväggen innan tilläggsisolering? 
 
Hur ser den tekniska uppbyggnaden ut av tilläggsisoleringssystemet? 
 
Hur lång livslängd har detta system? 
Följdfråga: 
Finns det då något restvärde kvar i systemet? 
 
Vilket U- värde har detta system? 
 
Underhåll 
Vilka åtgärder utförs vid det periodiska underhållet? 
 
Vilka underhållsintervaller är det som gäller? 
 
Livscykelkostnad 
 
Arbetskostnader 
Hur stor är arbetskostnaden för åtgärder före tilläggsisolering? 
 
Hur stor är arbetskostnaden för utförandet av tilläggsisolering? 
 
Materialkostnader 
Hur stor är materialkostnaden för åtgärder före tilläggsisolering? 
 
Hur stor är materialkostnaden för tilläggsisoleringssystemet? 
 
Underhållskostnader 
 
 Hur stor är arbetskostnaden för det periodiska underhållet? 
 
Hur stor är materialkostnaden för det periodiska underhållet? 
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Byggteknik/Energi 
 
Renovering 
 
Vilka åtgärder behöver göras på ytterväggen innan renovering? 
 
Hur ser den tekniska uppbyggnaden ut av putssystemet? 
 
Hur lång livslängd har detta system? 
Följdfråga: 
Finns det då något restvärde kvar i systemet? 
 
Underhåll 
Vilka åtgärder utförs vid det periodiska underhållet? 
 
Vilka underhållsintervaller är det som gäller? 
 
Livscykelkostnad 
 
Arbetskostnader 
Hur stor är arbetskostnaden för åtgärder före renovering? 
 
Hur stor är arbetskostnaden för tillförandet av det nya fasadskiktet? 
 
Materialkostnader 
Hur stor är materialkostnaden för åtgärder före renovering? 
 
Hur stor är materialkostnaden för putssystemet? 
 
Underhållskostnader 
 
Hur stor är arbetskostnaden för det periodiska underhållet? 
 
Hur stor är materialkostnaden för det periodiska underhållet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   Mandel	  &	  Claesson	  2011	   	  

 
Bilaga IV Intervjuguide Per Karnehed 
 
Livscykelkostnad 
 
Med tanke på prisutvecklingen på energi, anser du att tilläggsisolering av fastigheter från 
miljonprogramsåren är en bra investering? Om ja, på vilket sätt? 
 
Är det ekonomiskt fördelaktigt att byta ut de befintliga fönster mot nya energieffektiva 
fönster? 
 
Vid LCC- beräkningar använder du någon form av känslighetsanalys för att styrka 
tillförlitligheten i kalkylen? 
 
Anser du att LCC är ett bra verktyg för att jämföra olika investeringsalternativ? Har denna 
ekonomiska modell några begränsningar som du ser? 
 
Vilket energipris anser du är realistiskt att räkna med? 
 
Vilken energiprishöjning anser du är realistisk att räkna med? 
 
Byggteknik 
 
Utförs alltid WUFI- beräkningar vid energianalyser av fastigheter? 
 
Uppskattningsvis, hur mycket sjunker gränstemperaturen vid tilläggsisolering/fönsterbyte? 
 
Kv. Akrobaten 
Finns det någon underhållsplan över det periodiska underhållet för denna fastighet? 
 
Har du någon uppfattning om underhållskostnaderna för denna typ av fasad? 
 
Kv. Kyrkbacken 
Är den befintliga isoleringen i väggen bristfällig eller är det enbart diffusionsspärren som är 
problemet? 
 
Har det utförts någon WUFI- beräkning på denna fastighet? 
 
Vilket U- värde har ytterväggen? 
 
Hur stor är den totala väggarean? 
 
Hur många fönster finns det på fastigheten? 
 
Finns det någon underhållsplan över det periodiska underhållet för denna fastighet? 
 
Har du någon uppfattning om underhållskostnaderna för denna typ av fasad? 
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Bilaga V – Tabell Gradtimmar och Tabell Normalårstemperatur 
	  

	  
	  
Källa: Warfvinge & Dahlblom, 2010 
Tun= Normalårstemperatur 
Tg= Gränstemperatur 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tg Tun °C 
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
25 220300 211200 202000 192900 184000 174900 165600 156800 147300 
24 211600 202500 192300 184200 175300 166300 157000 148300 138700 
23 202900 193800 184600 175600 166700 157700 148500 139800 130300 
22 194300 185200 176000 167000 158200 149200 140000 131300 121900 
21 185700 176600 167500 158600 149700 140800 131600 123000 113600 
20 177200 168100 159000 150100 141300 132400 123300 114800 105500 
19 168700 159700 150600 141800 133000 124200 115200 106700 97600 
18 160300 151300 142300 133600 124900 116100 107200 98900 90000 
17 152000 143100 134100 125400 116800 108200 99500 91400 82700 
16 143800 135000 126100 117500 109000 100500 92000 87200 75700 
15 135700 127000 118200 109700 101400 93200 84900 77200 69000 
14 127700 119200 110500 102300 94100 86100 78000 70600 62700 
13 120000 111500 103100 95000 87100 79300 71500 64300 56600 
12 112400 104200 96000 88000 80300 72700 65200 58200 50900 
11 105100 97000 89000 81400 73900 66500 59300 52500 45400 
10 98000 90100 82400 74900 67700 60600 53600 47100 40300 

9 91200 83500 76000 68800 61800 54900 48200 42000 35500 
8 84600 77200 69900 62900 56200 49600 43200 37100 31100 
7 78300 71100 64100 57400 50800 44500 38400 32600 26900 
6 72300 65300 58500 52000 45800 39700 33900 28400 23000 
5 66500 59700 53200 47000 41000 35200 29700 24500 19500 
4 61066 54537 48310 42382 36655 31129 25904 20980 16260 
3 55884 49631 43680 38030 35582 27337 22397 17763 13340 
2 50955 44981 39310 33942 28780 23824 19178 14847 10740 
1 46278 40586 35200 30120 25248 20590 16248 12233 8460 
0 41853 36447 31350 26562 21988 17634 13607 9920 6500 

Ort Normalårstemperatur (C°) 
Luleå 1,5 
Sundsvall 3,2 
Östersund 2,5 
Falun 4,2 
Gävle 4,4 
Karlstad 5,8 
Västerås 5,9 
Stockholm 6,6 
Norrköping 6,3 
Göteborg 7,7 
Växjö 6,4 
Lund 7,9 
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Bilaga VI LCC- Kalkyl Tilläggsisolering + Fönsteruppgradering 
	  

 Investeringskostnad           
      

 Fasad           
      
 Åtgärd  Kostnad/m2 Fasadyta m2  Total kostnad    
 Original  0kr 1200 0 kr   
 Renovering   700kr  1200  840 000kr    
 Isolering - Akrobaten   900kr  1200  1 080 000kr    
 Isolering - Kyrkbacken   1 220kr  1060  1 293 200kr    
      

 Fönster           
      

 
 Antal 

fönster   Fönsterkostnad   Totalkostnad    
 Akrobaten  180  2 000kr   360 000kr    
 Kyrkbacken  225  2 000kr   450 000kr    
      
      
      

 Investeringskostnad   Original   Renovering  
 Isolering-
Akrobaten  

 Isolering-
Kyrkbacken   

      
 Fasad  0 kr  840 000kr   1 080 000kr   1 293 200kr   
 Fönster  0 kr 0 kr  360 000kr   450 000kr   
 Summa  0 kr  840 000kr   1 440 000kr   1 743 200kr   
      

 Underhållskostnad           
      

 LCC Underhåll   Original  
 Isolering-
Akrobaten   Isolering-Kyrkbacken   

      
U-kostnad kr/m2/ 50 år 0 kr  900kr   900kr    
Fasadyta m2 0 kr 1200 1060   
 Summa  0 kr  1 080 000kr   954 000kr    
 Summa/Årskostnad  0 kr  21 600kr   19 080kr    
Nuvärde.beräk. U-kost 0 kr  340 456kr   300 736kr    
      
Ekonomiska förutsättningar     
Kalkylränta 0,06     
Livslängd, år 50 (1-(1+0,06)^-50)    
Nusummefator 15,761861 0,06    
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 Energikostnader           
      

 Fasad       
   Akrobaten     

      
Uppvärmningskost.  Orginal    Renovering   Tilläggsisolering    
      
Elpris, kr 1,35 1,35 1,35   
Energiförbrukning kWh 82330 82330 25074   
Uppvärmningskostnad/år  111 146kr   111 146kr   33 850kr    
Nuvärde.beräk energikost  4 404 989kr   4 404 989kr   1 341 561kr    
      
   Kyrkbacken     
      

Uppvärmningskost.  Original   Renovering  
 

Tilläggsisolering    
      
Elpris, kr 1,35 1,35 1,35   
Energiförbrukning kWh 53406 53406 23021   
Uppvärmningskostnad/år  72 098kr   72 098kr   31 078kr    
Nuvärde.beräk energikost  2 857 438kr   2 857 438kr   1 231 717kr    
      

Fönster      
   Akrobaten     
      
  Original   Renovering   Tillägisolering    
      
Elpris, kr  kr1,35   kr1,35   kr1,35    
Energiförbrukning kWh 55958 55958 28840   
Uppvärmningskostnad/år  75 543kr   75 543kr   38 934kr    
Nuvärde.beräk energikost  2 993 980kr   2 993 980kr   1 543 057kr    
      
  Kyrkbacken    
      
   Original    Renovering    Tillägisolering    
      
Elpris, kr  kr1,35   kr1,35   kr1,35    
Energiförbrukning kWh 64532 64532 29430   
Uppvärmningskostnad/år  87 118kr   87 118kr   39 731kr    
Nuvärde.beräk energikost  3 452 724kr   3 452 724kr   1 574 624kr    
      
Nuvärdeberäknade energikostnader Akrobaten    
      
   Original    Renovering    Tillägisolering    
      
Fasad  4 404 989kr   4 404 989kr   1 341 561kr    
Fönster  2 993 980kr   2 993 980kr   1 543 057kr    
Summa  7 398 969kr   7 398 969kr   2 884 618kr    
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Nuvärdeberäknade energikostnader Kyrkbacken    
      
    Original     Renovering     Tillägisolering    
      
Fasad  2 857 438kr   2 857 438kr   1 231 717kr    
Fönster  3 452 724kr   3 452 724kr   1 574 624kr    
Summa  6 310 161kr   6 310 161kr   2 806 341kr    
      
      
      
    Energipris   kr1,35   
Ekonomiska förutsättningar     
Rspec 0,01  Energiprisökning 0,05  
Ekonomisk livslängd, år 50  Kalkylränta 0,06  
Nusummefator 39,632633 (1-(1+0,01)^-50) Rspec 0,01  
  0,01    
   Rspec: Kalkylränta  
    Energiprisökning  

LCC Uträkningar          
  LCC Akrobaten    

      
 Investering Underhåll Energikostnader Totalt  
      
 Original  0 kr  0 kr  7 398 969kr   7 398 969kr   
      
 Renovering   840 000kr   340 456kr   7 398 969kr   8 579 425kr   
      
 Tilläggsisolering   1 440 000kr   340 456kr   2 884 618kr   4 665 074kr   
      

  
LCC 
Kyrkbacken    

      
  Investering Underhåll Energikostnader Totalt  
      
 Original   0 kr   0 kr   6 310 161kr   6 310 161kr   
      
 Renovering   840 000kr   300 736kr   6 310 161kr   7 450 898kr   
      
 Tilläggsisolering   1 743 200kr   300 736kr   2 806 341kr   4 850 277kr   
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Bilaga VII LCC- kalkyl Tilläggsisolering 
	  

 Investeringskostnad           
      

 Fasad           
      
 Åtgärd  Kostnad/m2 Fasadyta m2  Total kostnad    
 Original  0kr 1200 0 kr   
 Renovering   700kr  1200  840 000kr    
 Isolering - Akrobaten   900kr  1200  1 080 000kr    
 Isolering - Kyrkbacken   1 220kr  1060  1 293 200kr    
      

 Investeringskostnad   Original   Renovering  
 Isolering-
Akrobaten  

 Isolering-
Kyrkbacken   

      
 Fasad  0 kr  840 000kr   1 080 000kr   1 293 200kr   
 Summa  0 kr  840 000kr   1 080 000kr   1 293 200kr   
      

 Underhållskostnad           
      

 LCC Underhåll   Original  
 Isolering-
Akrobaten   Isolering-Kyrkbacken   

      
U-kostnad kr/m2/ 50 år 0 kr  900kr   900kr    
Fasadyta m2 0 kr 1200 1060   
 Summa  0 kr  1 080 000kr   954 000kr    
 Summa/Årskostnad  0 kr  21 600kr   19 080kr    
Nuvärde.beräk. U-kost 0 kr  340 456kr   300 736kr    
      
Ekonomiska förutsättningar     
Kalkylränta 0,06     
Livslängd, år 50 (1-(1+0,06)^-50)    
Nusummefator 15,761861 0,06    
      

 Energikostnader           
      

 Fasad       
   Akrobaten     

      
Uppvärmningskost.  Orginal    Renovering   Tilläggsisolering    
      
Elpris, kr 1,35 1,35 1,35   
Energiförbrukning kWh 82330 82330 25074   
Uppvärmningskostnad/år  111 146kr   111 146kr   33 850kr    
Nuvärde.beräk energikost  4 404 989kr   4 404 989kr   1 341 561kr    
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   Kyrkbacken     

Uppvärmningskost.  Original   Renovering  
 

Tilläggsisolering    
      
Elpris, kr 1,35 1,35 1,35   
Energiförbrukning kWh 53406 53406 23021   
Uppvärmningskostnad/år  72 098kr   72 098kr   31 078kr    
Nuvärde.beräk energikost  2 857 438kr   2 857 438kr   1 231 717kr    
      
Nuvärdeberäknade energikostnader Akrobaten    
      
   Original    Renovering    Tillägisolering    
      
Fasad  4 404 989kr   4 404 989kr   1 341 561kr    
Summa  4 404 989kr   4 404 989kr   1 341 561kr    
      
Nuvärdeberäknade energikostnader Kyrkbacken    
      
    Original     Renovering     Tillägisolering    
      
Fasad  2 857 438kr   2 857 438kr   1 231 717kr    
Summa  2 857 438kr   2 857 438kr   1 231 717kr    
    Energipris   kr1,35   
Ekonomiska förutsättningar     
Rspec 0,01  Energiprisökning 0,05  
Ekonomisk livslängd, år 50  Kalkylränta 0,06  
Nusummefator 39,632633 (1-(1+0,01)^-50) Rspec 0,01  
  0,01    
   Rspec: Kalkylränta  
    Energiprisökning  

LCC Uträkningar          
  LCC Akrobaten    

      
 Investering Underhåll Energikostnader Totalt  
      
 Original  0 kr  0 kr  4 404 989kr   4 404 989kr   
      
 Renovering   840 000kr   340 456kr   4 404 989kr   5 585 445kr   
      
 Tilläggsisolering   1 080 000kr   340 456kr   1 341 561kr   2 762 017kr   
      
  LCC Kyrkbacken    
  Investering Underhåll Energikostnader Totalt  
      
 Original   0 kr   0 kr   2 857 438kr   2 857 438kr   
      
 Renovering   840 000kr   300 736kr   2 857 438kr   3 998 174kr   
      
 Tilläggsisolering   1 293 200kr   300 736kr   1 231 717kr   2 825 653kr   
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Bilaga VIII Känslighetsanalys Tilläggsisolering 
	  

Kostnader original jämfört med tilläggsisolering kr/m2/50 år 
     
  Akrobaten Kyrkbacken 
  Original Tilläggsisolering Original Tilläggsisolering 

3% 2423 1922 1779 2271 
5% 3671 2302 2696 2666 
7% 5938 2992 4361 3383 
9% 10219 4296 7505 4739 

10% 13685 5352 10050 5836 
     
     

Besparing vid tilläggsisolering kr/m2/50 år 
     
  Akrobaten Kyrkbacken 

3% 501 -491 
5% 1369 30 
7% 2946 977 
9% 5923 2766 

10% 8334 4214 
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