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Sammanfattning 

Byggnadssektorn i Sverige ska minska sin energianvändning med 20 % till år 2020 och med 

50 % till år 2050. Detta ställer höga krav på fastighetsägare att energieffektivisera sina 

fastigheter. Energifrågorna har länge varit aktuella och idag handlar diskussionen främst om 

den miljöpåverkan energianvändningen medför. Det finns flera olika faktorer som bidrar till 

att fastighetsägare väljer att energieffektivisera sina fastigheter men vi har valt att se 

effektiviseringen ur lönsamhetsperspektiv. När det gäller val av åtgärder så finns det en hel 

del att välja på och många olika faktorer påverkar. Vi ställer oss därför frågan vilken 

energieffektiviseringsåtgärd som är mest lönsam att utföra på ett miljonprogramshus i 

Halmstad.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva olika byggtekniska åtgärder och besvara vilka åtgärder 

som är tillämpbara vid energibesparing. Utifrån kalkyler förklaras hur lönsamma dessa 

åtgärder är för ett miljonprogramshus i Halmstad.  

Den metod vi valde var en kvalitativmetod i form av en fallstudie och då tittade vi närmare på 

HFABs miljonprogramshus på maratonvägen. Genom intervjuer med Ulf Johansson, Ola 

Karlsson och Marie Dellhag kunde tillräcklig information samlas in för att använda 

Maratonvägen som ett verkligt objekt att göra beräkningar på.  

Teorikapitlet är uppdelat i energianvändning, energieffektiviseringsåtgärder och ekonomi. De 

första avsnitten av teorin täcker den tekniska delen och börjar med en beskrivning av värme- 

och elanvändning. Därefter förklaras de olika åtgärderna för energieffektivisering som har 

undersökts. Tills sist presenteras de olika kalkylerna och ekonomiska faktorerna.      

Fokus ligger på endast några åtgärder då studien annars hade blivit för omfattande. Dessa 

åtgärder blev tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, solceller och ventilation. Med hjälp 

av nuvärdesmetoden beräknades lönsamheten och det visade det sig att endast en åtgärd var 

lönsam vid en prisförändring på fem procent. Det visade sig även att payoff tiderna på de 

olika åtgärderna var väldigt långa. Även då huvuddelen av åtgärderna inte var lönsamma 

kunde vi se vilka åtgärder som var de bästa alternativen. Studien visar också att vissa åtgärder 

lönar sig bättre då de utförs i samband med andra. Vi har därför gjort beräkningar på olika 

åtgärdspaket där ett ventilationsalternativ satts ihop med de resterande åtgärderna.  

Att enbart göra en studie ur lönsamhetsperspektiv visade sig bli svårt då energieffektivisering 

även beror på andra faktorer. De åtgärder som HFAB har valt att göra skiljde sig från de 

åtgärder som enligt våra beräkningar är mest lönsamma, vilket visar att de har haft andra 

faktorer i åtanke vid renoveringen.  
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Abstract 

The building sector in Sweden is supposed to decrease their energy use with 20 % until the 

year of 2020 and with 50 % until 2050. This puts a lot of pressure on property owners to make 

their buildings more energy efficient. The energy subject has been current for a long time and 

today the discussion is mostly about the impact energy use has on our environment. There are 

many factors that drive property owners to make their properties more energy efficient but we 

have chosen to focus on a profit perspective. There are many different measures that make a 

building more energy efficient to choose from and many factors affect the decision. Because 

of this we ask ourselves the question, which energy efficient measure is the most profitable to 

implement in a miljonprogram’s house of southern Sweden. 

The purpose of this essay is to describe different building measures and answer which ones 

are the best to implement for saving energy. We also want to explain with different 

calculations, how profitable these measures are for a miljonprogram’s house in Halmstad 

The method we chose was a qualitative case study and we looked at HFAB’s miljonprogram’s 

house on Maratonvägen. Thru interviews with Ulf Johansson, Ola Karlsson and Marie 

Dellhag we were able to get enough information so we could use Maratonvägen as an actual 

case to make our calculations on.  

The Theory chapter is divided into energy use, measures for energy efficiency and economy. 

The first sections cover the technical part of the theory and starts with describing the use of 

heating and electricity. Thereafter the different measures of energy efficiency that are being 

studied are described. Finally in the last section the different calculation methods and 

economic factors are presented.  

We chose to focus on a few measures because otherwise the study would have become too 

extensive. The measures are extra insulation on the facade, new windows, solar cells, and 

ventilation. When we calculated these measures with a present value calculation the result 

was that only one of them was profitable. The calculations also showed us that they had a 

very long payoff-time. Even though most of the measures were not profitable we could see 

which ones were the best alternatives. Our studies also show that some measures are more 

profitable when they are implemented at the same time as other measures. Because of that we 

made calculations on different combinations of measures.  

To do a study from a profit perspective was shown to be complicated because property 

owners choose to make their buildings energy efficient for other reasons. The measures 

HFAB chose to do differ from the ones our calculations showed were the most profitable; this 

shows that HFAB had other reasons for the renovation. 
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1. Inledning 

I detta första avsnitt börjar vi med att presentera bakgrunden till vår uppsats. Därefter följer 

en diskussion och formulering av vårt problem, syftet med vår uppsats samt hur vi valt att 

avgränsa oss.   

1.1 Problembakgrund 

Sveriges utveckling efter andra världskriget och fram till 1960-talet medförde en kraftig 

ekonomisk tillväxt. Många fick därmed råd att efterfråga bättre bostäder. Befolkningen i 

Sverige ökade och därmed antalet hushåll, som ökade med 30 % mellan 1945 och 1965. 

Nästan hälften av alla flerbostadshus som finns i Sverige idag byggdes mellan åren 1961 - 

1975. Dem är ett resultat av miljonprogrammet. Målet för miljonprogrammet var att hejda den 

svåra bostadsbristen men även att höja den genomsnittliga lägenhetsstorleken och höja 

utrustningsstandarden. Detta omfattande bostadsbyggande hade helt andra förutsättningar än 

de som finns idag. Att bygga snabbt och mycket till rimliga priser var det som låg i fokus. 

Långsiktighet såsom underhåll och förvaltning kom i efterhand. Omkring 900 000 lägenheter i 

flerbostadshus byggdes under miljonprogrammet vilket är en stor del av de som finns idag. 

Kommuner, stat och landsting äger nästan hälften av dessa lägenheter.  

Miljonprogrammet möttes av en hel del kritik. Många av lägenheterna blev svåra att hyra ut 

på grund av att sociala problem samlades på de stora områdena och tekniska brister 

upptäcktes. Den förnyelse som nu är i full gång av dessa fastigheter ska inte bara reparera 

gamla misstag utan förändrade krav på bostadsutbud, miljö och tekniska egenskaper ska följas 

och även tillämpning av nya lagar och byggregler. Kommun, fastighetsägare och boende får 

nu förändrade roller och kan därför påverka beslutsfattandet och valet av åtgärder (Vidén & 

Lundahl, 1992). 

Staten har beslutat att byggnadssektorn ska minska sin energianvändning med 20 % till år 

2020 och 50 % till år 2050 (http://www.belok.se), detta ställer höga krav på Sveriges 

fastighetsägare att effektivisera sin energianvändning.  

Redan på 70-talet började energifrågorna diskuteras som en reaktion på oljekrisen, de fick 

stort utrymme i samhällsdebatten vilket ledde till att de prioriterades av forskarna (Andersson, 

1994). 

Idag handlar diskussionen väldigt mycket om klimatet i världen och hur det påverkas av vårt 

beteende. Påverkan på vår planet berör alla levande varelser och engagerar därför många 

människor. En stor bidragande orsak till klimatförändringarna är vår ökade energianvändning 

och en stor del av den kommer ifrån våra byggnader. Enligt Mata, Sasic Kalagasidis & 

Johnsson (2010) så förbrukar bostadssektorn runt om i världen mellan 16 % - 50 % av den 

totala energianvändningen. I Europa ligger siffran på 40 % och i Sverige 19 %. 

Den ökade energianvändningen leder inte bara till en ökad klimatpåverkan utan även till 

högre kostnader för fastighetsföretagen och de som bor där. När energiförbrukningen ökar för 

företagen så måste till slut åtgärder göras som minimerar energiförlusten och då i sin tur 

kostnaderna, detta kallas energieffektivisering. Enligt Sander, Roth, Ericson, Guldbrand, 

Högström & Janson (2005) har aktörer på fastighetsmarknaden olika möjligheter att 

energieffektivisera. Småhusägare äger, förvaltar och brukar fastigheten och har därför stor 

möjlighet att påverka energianvändningen. Ofta saknar de tillräcklig insikt om de olika 
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åtgärderna och drar sig för att investera. De ser på grundinvestering som kostnaden utan att 

tänka på vilka besparingar den kommer att leda till på lång sikt. Bostadsrättsföreningar har 

ofta svårt att genomföra energieffektiviseringsåtgärder då de boende ser lägenheten som en 

kortsiktig lösning. En investering leder till en högre månadskostnad för dem på kort sikt och 

lägenheten blir inte lika attraktiv på marknaden. På lång sikt kommer energieffektiviseringen 

att löna sig men eftersom de inte planerar att bo där en längre tid så lönar det sig inte för dem. 

Fastighetsägare av flerbostadshus kan ha stor påverkan på energieffektivisering av deras 

fastigheter. De har oftast större kompetens samt bättre ekonomi till att genomföra åtgärderna. 

Energiförbrukningen i lägenhetsfastigheter består till största delen av uppvärmning och el. 

Energianvändningen på grund av uppvärmning kan variera stort mellan olika fastigheter. 

Detta kan bero på att byggstandarden skiljer sig på grund av fastighetens ålder. Fastighetens 

installationer såsom ventilation och vilken typ av värme som tillförs påverkar också hur 

mycket energi som förbrukas. Även klimatet där fastigheten är placerad och brukarnas 

beteende kan påverka hur mycket uppvärmning som krävs (Nilsson, 2007).  

Under 1900-talet har en tydlig förändring i inomhustemperaturen uppmärksammats, den har 

ökat med 5°C och detta innebär en ökning i energianvändning med ungefär 25 %. Detta 

baseras på att energianvändningen ökar med 5 % per grad (Nilsson, 2007). Tabellen nedan 

visar ökningen av inomhustemperaturen under 1900-talet. 

Temperaturutveckling 

 

                   Bild 1. Temperaturutveckling (Energimagasinet artikel ’3/04 ref i P. Nilsson, 2007) 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Sander et al. (2005) har byggnader en livslängd på över 100 år i genomsnitt och 50 år 

framåt i tiden så är idag 90 % av de byggnaderna som förväntas finnas då, redan byggda. 

Eftersom en så stor del är befintliga byggnader tycker vi att det är viktigt att fokusera på 

dessa. Under en 50 års period gör fastighetsägare bara ombyggnader/renoveringar en eller två 

gånger (Sander et al., 2005). En förutsättning är då att de måste veta vilken 

energieffektiviseringsåtgärd som är mest lönsam. Vissa åtgärder ger bättre effekt än andra 

men då kan de i sin tur vara mer omfattande och dyrare. Med tanke på att vår levnadsstandard 

förändras då vi ständigt använder mer teknik och inomhustemperaturen ökar så kommer 

energiförbrukningen att öka. Detta kommer leda till höga kostnader för både privatpersoner 
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och fastighetsägare. Problemet är då att fastighetsägare måste prioritera de åtgärderna som ger 

mest effekt till lägst kostnad.  

Enligt Nässén & Holmberg (2005) ökade energieffektiviseringen i Sverige på 70- och i början 

av 80- talet och det såg ut att bli en fortsatt trend. Tyvärr blev det inte så och på 90-talet 

stannade utvecklingen upp igen och det gjordes nästan inga åtgärder för att 

energieffektivisera. En anledning till detta var att byggföretagen saknade kunskap om tekniker 

och projektledning.  

Nybyggnationer i utvecklade länder är låg och den största utmaningen i att reducera 

energikonsumtionen i byggnadssektorn är att hitta effektiva strategier för ombyggnationer av 

befintliga byggnader. Teknik och åtgärder som redan finns har visat sig kostnadseffektiva och 

genom att tillämpa dessa kan betydande förbättringar uppnås. Efterfrågan är stor på enkla 

metoder och verktyg för att bedöma de bästa åtgärderna att vidta för att energieffektivisera 

olika byggnader (Mata et al., 2010).   

1.3 Problemformulering 

Vilken energieffektiviseringsåtgärd är mest lönsam att utföra på ett miljonprogramshus i 

Halmstad?  

1.4 Syfte 

Vi vill beskriva olika byggtekniska åtgärder och besvara vilka åtgärder som är tillämpbara vid 

energibesparing. Vi vill även utifrån kalkyler förklara hur lönsamma dessa åtgärder är för ett 

miljonprogramshus i Halmstad. 

1.5 Centrala begrepp 

Flerbostadshus: ”bostadshus med minst tre bostadslägenheter” 

(http://www.tnc.se/component/option,com_quickfaq/Itemid,40/cid,1/id,64/view,items/) 

A-temp: ”Atemp är ett mått på golvarean, mätt i kvadratmeter, i temperaturreglerade 

utrymmen som är avsedda att värmas upp till mer än 10 grader, och som begränsas av 

klimatskärmens insida” (http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-

svar1/Energideklaration/Vad-innehaller-en-energideklaration/Vad-ar-Atemp/). 
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2. Metod 

I vårt föregående kapitel gav vi en introduktion till vårt ämne samt presenterade det problem 

som vi valt. I detta kapitel kommer vi beskriva vilken metod vi valt för att utföra vår studie.   

2.1 Metodstrategi 

Enligt Jacobsen (2002) ska en undersökning vara antingen intensiv eller extensiv eftersom en 

undersökning som är båda delarna oftast blir för omfattande. En intensiv undersökning 

innebär att många variabler används men då färre enheter och det leder till en studie som går 

in mer på djupet. Vill undersökaren ha en bredare studie så väljer han/hon en extensiv 

utformning och använder sig då av några få variabler och fler enheter. Vi har i vår 

undersökning valt att använda oss av en fallstudie som är en typ av intensiv studie. 

 I en fallstudie fokuseras det på en enhet som avgränsas antingen i tid eller i rum. 

Avgränsning i rum innebär att endast en viss plats undersöks och denna plats kan då innehålla 

flera nivåer med enheter att undersöka (Jacobsen, 2002). I vår studie avgränsar vi oss i rum 

genom att fokusera på endast en enhet. Den enheten vi valt att studera är HFABs 

miljonprogramsfastighet på maratonvägen. Detta på grund av att vi vill gå in på djupet och 

undersöka vilken energieffektiviseringsmetod som är mest lämplig att utföra. Det kan bli svårt 

då flera olika fastigheter undersöks eftersom deras uppbyggnad skiljer sig och då skiljer sig 

även de energieffektiviseringsåtgärder som kan utföras. 

Jacobsen (2002) skriver att i en studie finns det möjlighet att antingen ha en induktiv eller 

deduktiv strategi. I en induktiv går undersökaren ut och samlar in data och tar sedan fram 

teorier. Den deduktiva strategin går ut på att först ta fram befintliga teorier och sedan grunda 

sin empiri på dem. Den strategi vi har valt grundar sig i en deduktiv strategi då vi ska ta fram 

både teknisk och ekonomisk teori och sedan basera vår datainsamling på dessa. Vår 

operationaliseringsprocess återfinns i Bilaga 1 och där ser man hur vi har gått från teori till 

empiri. 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod eftersom vi anser att det passar bäst ihop med en 

intensiv undersökning. Enligt Jacobsen (2002) bör en kvalitativ metod väljas för att få mer 

kunskap om ett visst problem och ett resultat som inte går att generalisera. Eftersöks ett 

resultat som går att tillämpa på många enheter ska en kvantitativ metod väljas. Vi ville ge en 

djupare förståelse om vilken energieffektiviseringsåtgärd som är mest lönsam för ett specifikt 

miljonprogramshus och därför passar en kvalitativ ansats bäst. Vår studie är inriktad på just 

den hustypen som vi har studerat och den omfattar inte en generell bild över alla hustyper.  

2.2 Metod för datainsamling 

2.2.1 Litteratursökning 

Vår metod för att hitta litteratur har varit att söka i Högskolebibliotekets databas Hulda samt 

den nationella databasen Libris. Sökningen i Libris ledde till fjärrlån från annan högskola i 

Sverige. Artiklar har vi fått från Urban Person, studierektor på energiingenjörsprogrammet, 

som var kollega med en av författarna och genom att söka på internet. Andra vetenskapliga 
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artiklar har vi fått fram genom källförteckningen på andra artiklar och sedan sökt efter dem på 

Google. 

2.2.2 Datainsamling 

Enligt Jacobsen (2002) innebär en öppen individuell intervju att undersökarna samtalar med 

intervjupersonen i en öppen dialog och detta kan ske antingen personligen eller över telefon. 

Undersökarna antecknar eller spelar in samtalet som sedan analyseras. En öppen intervju kan 

ta lång tid och är därför lämpligt att välja vid få enheter. Om öppen intervju väljs som metod 

speglar resultatet endast den respondenten och är då inte generaliserbart. Att generalisera 

utifrån en intervju kan medföra att resultatet bli opålitligt. Metoden är mer lämplig när vi vill 

veta vad just intervjupersonen har för åsikter (Jacobsen, 2002). Vi bestämde oss för att 

använda oss av öppna individuella intervjuer eftersom vår uppsats är en fallstudie om ett 

specifikt fenomen. Därför är vi intresserade av vad som sker i just det utvalda fallet inte vad 

som sker över lag. Metoden passade också vår studie eftersom vi endast skulle samla in data 

från några få enheter och då fick vi en mycket djupare insikt om precis dem.  

En individuell intervju ansikte mot ansikte är mer tidskrävande men leder ofta till ett bättre 

resultat än vid telefonintervju. När objektet intervjuas ansikte mot ansikte kan kroppsspråket 

läsas av och intervjupersonen känner sig oftast mer bekväm då (Jacobsen, 2002). I vår studie 

valde vi att använda oss av intervjuer ansikte mot ansikte då vi anser att telefonintervjuer är 

opersonligt och det kommer leda till bättre svar med högre tillförlitlighet. För att komplettera 

materialet som saknades efter våra intervjuer så hämtade vi information om elpriser och 

liknande från pålitliga internetsidor.  

Oftast har den individuella intervjun en viss struktur (Jacobsen, 2002) och vi valde att lägga 

upp vår intervju enligt en intervjuguide. Denna var uppdelad i ämnesområden men frågorna 

var dock av öppen karaktär så att vi inte skulle få några ja eller nej svar. Vid 2 av 3 intervjuer 

spelade vi in för att försäkra oss om att inte missa några detaljer. Inspelningen kompletterades 

genom att vi också antecknade skriftligt under samtalet. Jacobsen (2002) skriver att inspelning 

gör att intervjun flyter på bättre och risken att glömma bort något minimeras. Anledningen till 

att vi inte spelade in på en av intervjuerna var att respondenten förklarade att det skulle 

påverka svaren. Respondenten menade att svaren inte skulle bli lika utförliga och vi valde då 

att avstå från att spela in. 

2.2.3 Val av företag och respondenter 

Eftersom en fastighets energianvändning beror till stor del av dess geografiska placering har 

vi valt att koncentrera vår studie på Halmstadområdet. Enligt Berg (2007) påverkar klimatet 

där fastigheten är belägen dess värmeanvändning och när vi väljer att endast fokusera på 

halmstad kan vi bortse från de skillnader som klimatet medför. 

Sander, Roth, Ericson, Guldbrand, Högström, & Janson (2005) skriver att småhusägare och 

bostadsrättsföreningar har lite svårare att genomföra energieffektiviseringsåtgärder så därför 

har vi valt att inrikta vår studie på endast fastighetsägare av flerbostadshus. Detta anser vi 

kommer leda till en mer innehållsrik och lärorik studie.  

Ombyggnad av miljonprogramshus pågår i stora delar av landet. I Halmstad finns ett 

pågående sådant projekt som vi har valt att studera. Projektet omfattar flera flerbostadshus 

som ligger på Maratonvägen och ägs av HFAB. Anledningen till att vi valde HFAB var att de 
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inte har lika begränsad ekonomi som privata fastighetsföretag och de har då bättre 

ekonomiska möjligheter att utföra energieffektiviseringsåtgärder.   

Vi valde att intervjua respondenter som arbetar eller har arbetat med projektet på 

maratonvägen. Personerna har valts utifrån den kunskap som de har om de olika delarna i vår 

teori. Vi har intervjuat Ulf Johansson som är VVS- och energisamordnare på HFAB, han 

jobbar med energifrågor om fastigheterna och har därför mycket kunskap om byggnadernas 

energianvändning. Under den första intervjun fick vi tips om andra respondenter som kunde 

vara lämpliga för vår studie. Denna metod kallar Jacobsen (2002) för snöbollsmetoden. Dessa 

personer var Marie Dellhag, en konsult som utfört kalkylerna för projektet på maratonvägen 

och även vilken byggentreprenör som utförde ombyggnaden. Konsulten hade precis börjat 

arbeta på HFAB och hon var därför en väldigt lämplig intervjuperson med tillgång till 

material och kunskap om vårt specifika fall. Efter att vi kontaktade byggentreprenören Tage 

och söner fick vi en intervju med arbetschefen Ola Karlsson, som är ansvarig för projektet och 

hade mycket information om den tekniska biten. Han rekommenderade oss att kontakta en 

VVS-konsult som arbetat med ventilationen på Maratonvägen. Empirin som samlades in har 

delats upp efter intervjuobjekten då intervjuerna var styrda efter teorins huvudområden; 

energianvändning, energieffektivisering och ekonomi. Ulf Johansson hade kunskap om 

projektet och energianvändningen. Ola Karlsson gav oss information om 

energieffektiviseringsåtgärderna och Marie Dellhag hade underlag till den ekonomiska delen.  

2.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet står för giltighet och relevans, med detta menas att vi undersökt det som vi önskar. 

Det vi undersökt ska uppfattas som relevant och det som gäller för några få ska även gälla för 

flera. Giltighet och relevans kan delas in i intern giltighet och extern giltighet. Med intern 

giltighet menas att vi undersökt det som vi tror oss undersökt och extern giltighet att resultatet 

från ett visst område är giltigt för andra områden (Jacobsen, 2002). Då vi kontaktade Urban 

Persson som är studierektor på energiingenjörsprogrammet för att få förslag på artiklar så såg 

vi på så sätt till att dessa var relevanta och giltiga då han har stor kunskap om ämnet. Genom 

att välja sökord som är direkt relaterade till vårt ämne när vi sökte igenom databaserna fick vi 

även relevant litteratur. Då vi valde att intervjua byggföretaget som utför renoveringar på 

maratonvägen får vår studie en högre grad av trovärdighet eftersom de vet vilka åtgärder som 

går att utföra.  

Reliabilitet betyder tillförlitlig och trovärdig och med det menas att det måste gå att lita på 

den undersökning som vi gjort. Meningen är att få det resultat som vi vill ha som visar det vi 

är angelägna av och som vi kan lita på (Jacobsen, 2002). Genom att göra ansikte mot ansikte 

intervju ökar vi tillförlitligheten då vi kan avläsa kroppsspråk och få bättre kontakt med 

respondenten. Eftersom vi spelade in de flesta intervjuerna ökade vi tillförlitligheten då vi på 

så sätt ser till att vi inte glömmer något eller avläser anteckningar felaktigt.  

2.4 Metod för analys 

Analysmetoden som vi har använt är kategorisering, enligt Jacobsen (2002) innebär 

kategorisering att de data som samlats in delas in i grupper för att få en bättre överblick. I 

analysen kategoriserades empirin under de olika områden som togs upp i teorin. De empiriska 

data som samlats in presenterades under respektive intervjuperson och sedan analyserade vi 

empirin med teorin för att visa vad som ska utföras. Under ekonomin använde vi det data som 

samlats in för att utföra tre olika investeringskalkyler, nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden 
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och payoff  metoden. Kalkylerna användes för att beräkna de olika åtgärdernas lönsamhet. 

Åtgärderna sattes även samman till paket för att se hur lönsamheten påverkas då flera åtgärder 

utförs samtidigt. För att se hur prisförändringar påverkar lönsamheten så simulerade vi 

nuvärdesberäkningar med tre olika kalkylräntor. 
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3 Teoretisk referensram 

I föregående kapitel redogjorde vi för vår valda metod. I detta kapitel presenterar vi de 

teorier vi valt som grund för att utföra vår empiriska studie.  

3.1 Energianvändning 

Den totala energianvändning delas upp i värme- och elanvändning när det gäller 

flerbostadshus. Den främsta energin går åt till uppvärmning av fastigheten, belysning och till 

andra tekniska installationer (Nilsson, 2007). 

3.1.1 Värmeanvändning 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar användningen av värme i en fastighet. 

Fastighetens ålder, geografiska placering, de boendes bruksvanor, typ av ventilation och 

vilken uppvärmningsform byggnaden har. Värmepriset är beroende av vilken typ av 

uppvärmningsform samt vilken värmeleverantör som används (Nilsson, 2007).  

En byggnads ålder har betydelse för energiåtgången då byggnader är utformade på olika sätt 

beroende på när och var i världen de byggdes. Trä, sten, tegel eller betong är material som 

byggnader i Sverige främst byggs utav. Värmeisoleringen beror på vilket material och vilken 

tjocklek på materialet som använts till byggnaden (Nilsson, 2007).   

Enligt Nilsson (2007) har klimatet och vädret en stor påverkar på energiåtgången och då även 

fastighetens geografiska placering. När det är en kall vinter använder en fastighet mer 

värmeenergi än när det är en mild vinter. En fastighet i norra Sverige där de har kallare klimat 

drar mer energi än en fastighet i södra Sverige.     

De boendes enskilda beteende och de olika hushållens vanor påverkar hur mycket energi som 

går åt i en fastighet. Det som påverkar kan vara olika krav på innetemperatur, användningen 

av varmvatten, värderingsvanor, och användning av persienner. Förändringar i de boendes 

beteende kan leda till snabba effekter på energianvändningen men det kan vara svårt att få 

dessa vanor beständiga då människor tenderar att falla tillbaka i gamla vanor. Dålig 

energihushållning beror på att brukarna inte vet hur utrustningen ska användas (Sander et al., 

2005). 

Enligt Nilsson (2007) är en av de största energiförlusterna i en fastighet dess ventilation. En 

bostads ventilation varierar beroende av husets ålder, byggstil och vilken verksamhet som 

bedrivs i fastigheten. Hur stora luftflöden som byggnaden ventileras med påverkar också och 

de varierar mellan olika bostäder.  

Ungefär en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige går till uppvärmning och 

varmvattenförsörjning av bostäder och lokaler. Den mest avgörande faktorn för val av 

uppvärmningsform är den årliga kostnaden. När det gäller lägenheter i flerbostadshus så finns 

oftast inte kostnaden för uppvärmning med på energiräkningen men det är en stor 

kostnadspost i hyran. När olika alternativ till uppvärmningssystem värderas är det två olika 

faktorer som ligger i fokus. Den första är energieffektiviteten och den beskriver hur effektivt 

uppvärmningssystemet är för att få den önskade värmen. Den andra faktorn är vilken 

miljöbelastning värmeproduktionen ger (Moe, Öfverholm, Froste& Andersson, 1996). 
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3.1.2 Elanvändning 

Oljeberoendet i Sverige sjönk drastiskt till i slutet av 1980-talet. Vilket gjorde att 

uppvärmning med el blev vanligt bland Sveriges bostadsbestånd. Andelen som förlitade sig 

helt på el som väsentlig värmekälla uppkom till 33 procent av hushållen i landet (Klevard 

Setterwall, 1996).   

Enligt Klevard Setterwall (1996) använder Sverige näst efter Norge mest el per person för 

matlagning och varmvattenberedning i världen. Vid en jämförelse med andra europeiska 

länder använder vi i Sverige mer hushållsapparater än de gör i de övriga länderna.     

Den totala elanvändningen delas upp i hushållsel och fastighetsel. Den el som de boende i 

fastigheten använder och som är olika beroende på deras bruksvanor och vilka tekniska 

installationer de har kallas för hushållsel. Denna el mäts av för varje lägenhet och är en 

kostnad som de boende själva betalar. Fastighetselen däremot är den gemensamma 

elanvändningen för fastigheten. Denna el kan omfatta gemensamma utrymmen, hissar, 

tvättmaskiner, pumpar etc. Elpriset varierar kraftigt och är beroende av vilken elleverantör 

företaget väljer att köpa elen av och då vilken typ av abonnemang som köps och vid vilken 

tidpunkt (Nilsson, 2007). Enligt Forslund (2010) så tenderar elanvändningen att öka varje år, 

men denna utveckling börjar nu stagnera.   

3.2 Energieffektiviseringsåtgärder 

Energieffektivisering kan åstadkommas med en mängd olika åtgärder i större och mindre 

omfattning. När en åtgärd genomförs måste fastighetsägaren tänka på att de ofta är beroende 

av varandra. Därför är det viktigt att ha kunskap om hur de olika åtgärderna påverkar varandra 

(Berg, 2007). 

Många av de olika åtgärderna är väldigt omfattande och kräver ofta en stor ombyggnad av 

fastigheten. Vid en stor investering tas det ofta inte hänsyn till möjligheten att 

energieffektivisera, då de redan investerat mycket pengar i själva ombyggnaden vill de inte 

lägga mer pengar på att få en mer energieffektiv lösning. En energieffektivisering behöver 

inte vara alltför kostsam då ett alternativ är att reglera energiförlusterna genom att 

kontinuerligt underhålla ventilationssystemen eller använda sig av andra drift- och 

förvaltningsåtgärder. Detta kräver dock större kunskaper och därför skiljer sig möjligheten att 

utföra dessa beroende på storleken på företaget samt bredden på dess anställdas kunskap. En 

annan viktig faktor som bör tas hänsyn till är de boendes påverkan på energiförbrukningen. 

Genom att försöka ändra de boendes beteende så kan energi sparas (Sander et al., 2005). 

För att energieffektviseringen ska blir så bra som möjligt så måste byggnadens klimatskal och 

värmelagringsmöjligheter undersökas och analyseras i varje enskilt fall. Detta gör att 

byggnadens ytterväggar, fönster och bjälklag ständigt måste kontrolleras med hänsyn till 

köldbryggors effekt, täthet i anslutningar, värmeisoleringsegenskaper samt 

värmelagringsförmåga. Hela byggnaden måste uppfylla vissa krav på täthets- och 

värmeisoleringsegenskaper för att energieffektivisering ska vara möjlig. Om någon lägenhet 

eller något rum är bristfälligt utfört räcker det för att motverka åtgärdens effekt (Forslund, 

2010).   
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3.2.1 Uppvärmningsanläggning 

Uppvärmningsanläggningen är det system som används för att tillföra värme till byggnaden. I 

flerbostadshus är de vanligaste uppvärmningssystemen olja, fjärrvärme, värmepump och 

biobränsle. Byggnader kan ha kombinationer av olika uppvärmningssystem som kompletterar 

varandra om ett system inte täcker hela värmebehovet (Nilsson, 2007). 

Uppvärmning med olja har sedan oljekrisen blivit mindre populärt då det är dyrt och inte 

särskilt miljövänligt. Priset på olja stiger kontinuerligt på grund av att det finns en mycket 

högre efterfråga än det finns tillgång på olja. Olja är ett fossilt bränsle och när det förbränns 

skapar det höga utsläpp av koldioxid. När en äldre panna ska bytas ut är det fördelaktigt ur 

energisynpunkt att byta till en pelletspanna, värmepump eller solenergi (Nilsson, 2007). 

- Fjärrvärme 

I Sverige är 75 % av alla flerbostadshus uppvärmda av fjärrvärme. Stadsdelar och städer kan 

försörjas med värme från ett nät av värmeledningar. Ledningarna innehåller vatten som 

distribuerar värmen. Systemet fungerar genom att ljummet vatten kommer i tillbaka till 

produktionsanläggningar där det värms upp igen för att på nytt användas till 

framledningsvatten. Detta vatten leds sedan till en fjärrvärmecentral i husen som då får en 

innetemperatur på 21 - 22° C och 55 - 60° varmvatten. Fördelen med fjärrvärme är att den 

utnyttjar värmespill från avfallsanläggningar, industriell tillverkning och kraftproduktion 

(Johansson, Olofsdotter, Rolén & Sellberg, 2005).  

 
Bild 2. Fjärrvärmens funktion. 

(http://www.luleaenergi.se/sv-SE/Fjarrvarme/vadarfjarrvarme.aspx?menuID=66) 
 

- Solvärme 

Solceller har blivit en populär och välbeprövad teknik. Tekniken är väldigt användbar i 

byggnader som inte kräver mycket energi eller som komplement till en annan anläggning. I ett 

flerbostadshus med fjärrvärme- eller biobränsleanläggning kan en del av energibehovet täckas 

upp med en solvärmeanläggning. Solvärme är bra eftersom de inte påverkar miljön under 

elproduktionen dock medför tekniken en del miljöpåverkan när anläggningen produceras. En 

byggnad kan få sin solvärme antingen från en anläggning på byggnaden eller från 

solvärmefält som är kopplade till fjärrvärmen. Solceller fungerargenom att den fångar upp 

solljus och omvandlar det till likström. Likströmmen måste omvandlas till växelström för att 

kunna användas i byggnader och detta sker i en växelriktare. Då solceller endast producerar 

energi när solen lyser måste det finnas ett batteri som lagrar energin till stunder då inte solen 

är framme. Solcellstekniken är fortfarande under utveckling och har potential att kunna 

användas i större omfattning i framtiden (Johansson et al., 2005). Solceller kan installeras för 
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att värma upp varmvattnet i huset och det kan ge ett minskat behov av köpt värme med 10 

kWh/Atemp (VVS företagen & Svensk ventilation, 2008). 

 

Något som är positivt med solvärme att alla kostnader som tillkommer med investeringen sker 

direkt vid installationen och nästan inga underhållskostnader uppkommer i framtiden 

(NUTEK, 1993). Solceller beräknas ha en livslängd på 25 år (www.energimyndigheten.se). 

 
              Bild 3. Solvärmesystem  

(http://www.eurosunpro.com/Pages/Products/SunVacuum/SunVacuum_Sv.aspx) 

 

3.2.2 Tilläggsisolering 

En konstruktion som isoleras får ett lägre u-värde och ett bättre värmemotstånd. Att 

konstruktionen får ett lägre u-värde beror på att tilläggsisoleringen gör att värmeflödet genom 

konstruktionen minskar. Detta medför även att transmissionsförlusterna minskar. 

Transmissionsförluster kan beskrivas som värmeförluster genom byggandens klimatskal 

såsom väggar, tak, fönster och golv (Forslund, 2010). Enligt Hamrin (1991) är en annan 

benämning på transmission överföring och med det menas att värme överförs mellan olika 

byggnadsdelar. Inomhustemperaturen är varmare än utomhustemperaturen vilket gör att 

inneluften tenderar att drivas ut för att jämna ut temperaturskillnaden. För att behålla 

temperaturen inomhus måste mer värme tillföras. Storleken på transmissionsförlusterna beror 

på byggnadens isolering och hur stora temperaturskillnaderna är mellan inomhus- och 

utomhusluften (Hamrin, 1991).  

Byggnadens u-värde beskriver värmeisoleringsförmåga eller genomgångstal. Hur stora 

transmissionsförlusterna blir över tiden bestäms förutom av u-värdet också av byggnadens 

area samt skillnaden mellan inomhus- och utomhustemperatur. U-värdet ska vara så lågt som 

möjligt då höga u-värden innebär höga transmissionsförluster (Forslund, 2010). För att kunna 

räkna ut u-värdet och därmed transmissionsförlusterna måste byggnadens skikt av material 

http://www.energimyndigheten.se/
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 Bild 4. Utvändig tilläggsisolering 

(http://www.byggvaruhuset-online.se/kabe-

therm-sm/101-1) 

 

undersökas. Varje skikt ger ett visst motstånd mot transmissionen och hur stort detta motstånd 

är bestäms av skiktets tjocklek och värmeledningsförmågan hos materialet. För att få ut en så 

bra uträkning som möjligt av u-värdet måste inverkan av reglar, luftspalter, jorden kring 

byggnaden samt risk för fukt och blåst tas med i beräkningarna (Hamrin, 1991).   

Enligt Nilsson (2007) räcker det inte med att kolla på transmissionsförluster och u-värde för 

att bestämma de totala värmeförlusterna genom ett visst material. Värmetransport genom 

konvektion och strålning måste också tas med i beräkningarna. Med konvektion menas att 

luftrörelser mot en vägg eller ett fönster gör att värme förloras. Strålning innebär att det är 

solen som tillför värme till en byggnad. Hur mycket värme som kan tillföras beror på 

byggnadens egenskaper att uppta värmeenergin. 

Ca 50 % av den totala värmeenergianvändningen för hela fastigheten består av värmeförluster 

genom klimatskärmen. En generell fördelning är att transmission står för 50 %, ventilation 33 

% och avloppsförluster 17 %.  Energiförluster fördelas på byggnadens olika byggnadsdelar 

och generellt så står tak/vind för 15 %, väggar 40 %, fönster/dörrar 40 % och golv för 5 % 

(Nilsson, 2007). 

- Fasad 

Tilläggsisolering av ytterväggar leder till att medeltemperaturen på väggkonstruktionen ökar 

och värmelagringen blir bättre vilket gör att rumstemperaturen blir jämnare. Ytterväggens 

temperatur på insidan av väggen höjs vilket gör att rumstemperaturen kan sänkas. Den 

temperatur som vinns i form av solinstrålning, personer och användning av el blir stora efter 

en sådan här åtgärd (Forslund, 2010). 

Ytorna på fasaderna är stora vilket gör att isoleringen har en stor 

effekt när det gäller energibesparing. När fasaderna 

tilläggsisoleras så leder det till en betydlig förbättring av u-

värdet (Berg, 2007). 

Tilläggsisolering av fasader kan göras både utvändigt och 

invändigt och utförandet skiljer sig beroende på vilken typ av 

byggnad det är. Vanligtvis så fästes en utvändig tilläggsisolering 

i den ursprungliga fasaden, om detta inte är möjligt så kan 

isoleringen fästas i väggen bakom. Olika fasadmaterial har inte 

samma bärförmåga och det är viktigt att tänka på vid 

infästningen. Fasadtypen påverkar också vilken 

infästningsmetod som kan användas och svårighetsgraden 

skiljer sig mellan fasadtyperna. En träfasad är oftast inget 

problem och den skruvas eller spikas fast. Är det en 

byggnad i sten eller betong så är infästningen lite mer komplicerad och kräver då speciella 

tilläggsisoleringsmetoder. Ibland är det inte möjligt att isolera på utsidan, detta kan bero på 

bristande plats till tomtgränsen eller att fasaden inte vill döljas. Är detta fallet så måste 

tilläggsisoleringen utföras invändigt. Invändig tilläggsisolering är dock väldigt störande för de 

boende och bör utföras när de inte vistas där som vid en större ombyggnad (Berg, 2007). 

Tilläggsisolering av fasaden kan ge ett minskat energibehov för uppvärmning på 20-30 

kWh/Atemp (VVS företagen & Svensk ventilation, 2008). 
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- Tak/Vindsbjälklag 

En fastighets tak fungerar som en skyddande och isolerande skärm mot väder och vind. Hur 

mycket värmeförlust som sker härigenom beror på taket och vindsbjälklagets yta och 

isoleringsförmåga (Nilsson, 2007).    

Vid tilläggsisolering av vindsbjälklag sänks vindens temperatur, vilket även innebär en 

ökning av ånghalten. Det gäller därför att hålla koll på denna ånghalt för att undvika problem. 

Vid en redan hög ånghalt kan tilläggsisolering leda till fukt och mögelskador. Finns det en 

dålig ångspärr kan fukt i form av ånga läcka ut till vindsutrymmet. Det är därför viktigt att se 

till att det finns en väl fungerande ångspärr som hindrar fukten från att vandra. Det är även 

viktigt att bjälklaget är helt tätt eftersom luft pressas upp till vindutrymmet genom bjälklaget 

och stora mängder fukt kan få vandra genom springorna. Vinden måste då vara väl ventilerad 

för att undvika att fukten stannar kvar (Berg, 2007).  

Vid tilläggsisolering av bjälklaget kan isoleringen placeras antingen på undersidan eller på 

ovansidan av bjälklaget. Valet beror på byggnadens utformning och funktion. I de flesta fall 

finns det redan isolering på vindsbjälklaget och exempel på dessa kan vara mineralull, 

kutterspån eller slagg. Är denna fuktig så bör den bytas annars kan den ligga kvar. Genom att 

tilläggsisolera vindsbjälklaget kan transmissionsförlusterna minskas samt köldbryggor 

elimineras (Berg, 2007).  

- Grund/Källarväggar 

För att förbättra fuktsäkerheten isoleras källarväggar utvändigt. Detta leder även vatten på 

utsidan till dräneringen. Utvändig isolering är ofta dyrt och det kräver att jorden runt huset 

grävs upp därför är det vanligt att bara invändig tilläggsisolering görs. Eftersom det brukar 

förekomma fukttransport på insidan gör detta att källarväggens bärande del kommer stå kall 

och då blir fukthalten högre och det blir högre risk för mögelskador (Johansson et al., 2005). 

Invändig isolering bör bara ske om den gamla väggen är tät. Är den inte det orsakar läckaget 

problem vid tilläggsisolering. I den nya väggen fungerar den gamla väggen av betong som en 

ångspärr. Eftersom denna ångspärr då blir på den kalla sidan ovan mark kan den orsaka 

kondens. Det går därför inte ha plastfolie på insidan då detta stänger in fukten som kommer 

från jorden och det blir då fukt inuti väggen. Isolering kan istället göras med ett oorganiskt 

material såsom cellplastskivor med pålimmade gipsskivor och mineralull mellan stålreglar 

(Hamrin, 1991). 

3.2.3 Fönster 

Byggnadens svagaste länk är dess fönster som står för en stor del av de totala 

värmeförlusterna och otätheterna. Fönster är dock den byggnadsdel som haft störst utveckling 

de senaste årtiondena. Framgångarna och därmed vinsten med effektiva fönster har gått 

förlorad eftersom fönsterarean har ökat. Detta har lett till problem som ökad belastning av 

solen, övertemperatur samt stora värmeförluster när det inte är sol (Johansson et al, 2005).    

Enligt Berg (2007) är energiförlusten per m
2
 större genom fönstren än genom väggar och tak 

men eftersom ytan på fönstren inte är så stora är inte de avgörande för husens värmeförlust. 

Det finns dock åtgärder som kan utföras för att spara energi. Vid nyproduktion av bostadshus 

används nu mest treglasfönster men det finns en hel del gamla bostadshus med tvåglasfönster. 

Genom att byta ut tvåglasfönster mot treglasfönster medför det en sänkning av u-värdet från 
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Bild 5. Tvåglas - och treglasfönster. 

(http://www.handlopol.se/fonster_prislista.htm) 

 

ca 3.0 till 1.3 - 2.0 W/m
2
°C. Detta medför även att fönstrets temperatur ökar och då försvinner 

även kallras vid fönstren.  

Det finns tre sätt som kan följas för att göra om tvåglas- till treglasfönstren. Det första är att 

innerrutan eller ytterrutan byts ut mot en förseglad ruta med två glas. Det andra är att 

komplettera fönstret med ett extra glas. Detta glas kan placeras utanför, mellan eller innanför 

de andra glasen. Det sista alternativet är att byta ut hela fönstret mot ett nytt treglasfönster 

(Berg, 2007).   

 

 

 

    

  

Det är inte bara transmissionen av värme genom själva glaset som har betydelse utan även 

värmeförluster genom karm, båge, tätning mellan karm och vägg samt genom fönstersmygen 

som utgör en köldbrygga. För att uppnå så lite värmeförlust som möjligt så måste dessa olika 

delar utformas beroende av varandra. Båge och karm ska ha en viss tjocklek beroende på 

glasets u-värde för att de ska ha samma värmemotstånd. För att bryta köldbryggan så bör 

karmar och bågar av trä utrustas med mellanlägg bestående av isolering (Johansson et al., 

2005).   

En fönsteråtgärd som leder till att U-värdet på 

fönstret går från 3,0 till 1,0 kan ge en 

energibesparing på 30 kWh/Atemp genom att det 

inte behövs tillföras lika mycket energi via 

radiatorer (VVS företagen & Svensk ventilation, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Tänkbara värmeförluster i tvåglasfönster  

(http://www-v2.sp.se/energy/ffi/tata_fonster.asp) 

 

Bild 7. Tätning mellan karm och vägg. 

(http://www-v2.sp.se/energy/ffi/tata_fonster.asp) 
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  Bild 8.  Självdragsventilation (Nilsson, 

2007) 

Bild 9. F - ventilation (Nilsson, 

2007) 

3.2.4 Ventilation 

Det finns två olika syften med ventilation, det första är att ren luft ska tillföras och det andra 

är att förorenad luft ska forslas bort. Ventilationen ska även anordnas på ett sätt som hindrar 

spridning av föroreningar. Andra saker att ha i åtanke är att temperaturen i rummet inte får bli 

för hög eller för låg, när luften transporteras in ska det ske utan drag, och halten för koldioxid 

måste kontrolleras (Warfvinge, 2007). Den gamla luften som är varm lämnar byggnaden och 

eftersom den nya luften kommer utifrån så måste denna värmas upp. Detta medför att det blir 

värmeförluster. Genom att minska ventilationen, sänka innetemperaturen eller utnyttja värmen 

i den gamla luften så kan dessa värmeförluster minskas (Hamrin, 1991). 

Luftväxlingen sker genom att den gamla luften töms från de rum som är mest förorenade. 

Dessa rum är WC, badrum och kök. För att ventilera bort den gamla luften så krävs 0,5 

luftomsättningar per timme, vilket betyder att luften ersätts varannan timme. Genom att denna 

luft försvinner skapas ett undertryck i huset som leder till att uteluft sugs in genom ventiler 

och springor. I nybyggda hus används mestadels frånluftsfläkt och i äldre hus 

självdragssystem (Hamrin, 1991).  

- S - ventilationssystem 

Vid självdragsventilation tas naturkrafterna tillvara då 

temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften avgör 

storleken på flödena (Forslund, 2010). Detta system fungerar 

genom att uteluft strömmar in i byggnaden genom 

uteluftsventiler men också genom otätheter. Dessa 

uteluftsventiler är placerade i vardagsrum och sovrum och 

därifrån strömmar luften till frånluftsdonen som är placerade i 

badrum, kök, tvättstuga och klädkammare. Dessa don är 

kopplade till frånluftskanaler där den uppvärmda luften stiger 

och lämnar byggnaden över taket. Självdragssystem fungerar 

dåligt under sommaren då det knappt är någon skillnad mellan 

inomhus- och utomhustemperaturen. Genom att temperaturskillnaden ökar så ökar 

luftväxlingen (Warfvinge, 2007). Den främsta nackdelen är just att ventilationsflödena blir 

ojämna och det finns ingen möjlighet att återvinna värmen. Fördelarna är att dessa system är 

billiga att underhålla, det förekommer inga ljudproblem och det krävs heller ingen 

elanvändning för att driva systemen. Det finns möjlighet att spara energi genom att montera 

fläktar över huvarna för självdragskanalerna så att flödet blir jämnare över året. Genom dessa 

fläktar kan luftflödet dämpas vintertid och pådrivas sommartid (Forslund, 2010).   

- F – ventilationssystem 

Ett frånluftsystem fungerar genom att luft tillförs genom otätheter 

och uteluftsventiler och förs bort genom ett frånluftssystem med 

fläkt. Luften som kommer in i byggnaden är ouppvärmd och inte 

filtrerad. Fläkten i frånluftssystemet ser till att önskat luftflöde och 

strömningsriktning hålls. Ventilationen blir jämn och är inte 

beroende av väderförhållande vilket gör att F-system är mer stabilt 

än S-system (Warfvinge, 2007). Frånluftssystem gör att det skapas 

ett undertryck i byggnaden och detta bidrar till att risken för 

fuktskador minskar då fuktig luft hindras att pressas ut i 
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Bild 10. FTX - ventilation (Nilsson, 

2007) 

väggkonstruktionen och där kondenseras. Frånluftsventilation bidrar främst till att årstiderna 

blir jämnare än vid självdragssystem. Det krävs låga mängder el för att driva fläktarna och det 

förkommer inte ofta ljudproblem. Den främsta nackdelen med detta system är att luften som 

kommer in kan kännas kall och dragig (Foslund, 2010). Andra nackdelar som kan förekomma 

är att full styrning av tilluften inte uppnås och undertrycket som bildas då fläkten tar in luft 

kan orsaka att förorenad luft också läcker in (Warfvinge, 2007). För att kunna vinna energi ur 

ett frånluftssystem installeras en frånluftsvärmepump. En förutsättning för att värmepumpen 

ska vara lönsam är att fastigheten ska vara ansluten till fjärrvärme (Forslund, 2010).  

- FTX–ventilationssystem 

Vid från- och tilluftsventilation (FT-system) tas uteluft in 

till ett aggregat där luften värms till den tilluftstemperatur 

som önskas och luften filteras. En fläkt gör att luften 

transporteras vidare via ett tilluftsystem och sedan ut till de 

olika rummen som ska ventileras. Ett FTX-system 

fungerar som ett FT-system förutom den skillnaden att 

värmen i frånluften i FTX-system används till att värma 

tilluften med hjälp av en värmeåtervinningsapparat. Denna 

värmeväxlare installeras för att spara energi och kan 

minska värmebehovet för att värma upp tilluften med 70-

80 % (Warfvinge, 2007). Ett bra inomhusklimat kan 

åstadkommas då dessa system går att påverka och de är oftast bra balanserade. Det finns goda 

möjligheter till värmeåtervinning men dessa system kräver kompetent personal för att kunna 

drivas så bra som möjligt. För att driva fläktar och pumpar krävs en hög elanvändning. Det 

finns olika lösningar på från- och tilluftssystem men den allmänt bästa lösningen är att placera 

tilluftsdonen i mitten av taket då luften blir optimal i rummet (Forslund, 2010). Denna typ av 

ventilation kräver separata kanaler men eftersom de har få rörliga delar så krävs låga service- 

och underhållskostnader (www.svenskventilation.se). Installeras ett FTX- system kan 

radiatorernas effekt sänkas och en minskad energianvändning på 35 kWh/Atemp kan uppnås 

(VVS företagen & Svensk ventilation, 2008). 

3.3 Ekonomi 

Berg (2007) anser att vid val av energieffektiviseringsmetod är det viktigt att upprätta kalkyler 

för de åtgärder som ska utföras. Kostnaden och energibesparingen för de olika kan skilja 

väldigt mycket beroende på vilken åtgärd som utförs. Livslängden på åtgärden är en faktor 

som kan skilja mellan dem och detta måste tas med i beräkningarna. Andra faktorer som 

också bör tas i åtanke är kalkylränta, restvärde, driftkostnader och underhåll som vissa 

investeringar kräver. Det finns en mängd olika kalkyler som kan användas för att beräkna 

lönsamheten på de möjliga åtgärderna. De viktigaste kalkylerna är nuvärdesmetoden, 

annuitetsmetoden, LCC - metoden och payoff metoden (Berg, 2007). 

3.3.1 Kalkylränta 

När en energieffektiviseringsåtgärd planeras är det viktigt att bestämma vilken kalkylränta 

som ska användas. Kalkylräntan visar det avkastningskrav som företaget har på investeringen 

och den kan ses som en ersättning för den avkastningen som skulle erhållits om pengarna 

placerats i något annat. När kalkylräntan ska bestämmas är det viktigt att den alternativa 

investeringen ska vara likvärdig i tid, risk och storlek. En omfattande, långsiktig och 
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lågriskinvestering bör inte ha en mindre kortsiktig investering med hög risk som alternativ 

(Bejrum & Lundström, 1996).  

Vid en investering används ofta lånat kapital för att finansiera och då bör räntan för det lånade 

kapitalet vara en undre gräns för kalkylräntan. Det bör dock också tas i beräkning att det 

tillkommer risk och andra faktorer som gör att kalkylränta borde vara högre än låneräntan 

(Bejrum et al., 1996). 

Även Wramsby & Österlund (2006) skriver att företagets kalkylränta ofta baseras på antingen 

en alternativ investerings internränta eller låneräntan på kapitalkostnaderna. 

När en kalkylränta ska bestämmas bör inflationen beaktas då det påverkar den framtida 

investeringen. Används nominella in- och utbetalningar skall även en nominell kalkylränta 

användas då den ökade inflationen leder till ett högre avkastningskrav. En real kalkylränta kan 

också användas, då finns inte inflationen med i ränta och då används fasta priser i kalkylen 

(Wramsby & Österlund 2006).   

3.3.2 Livslängd 

Investeringar har olika livslängder och en investering kan ha både en teknisk och en 

ekonomisk livslängd. Med den tekniska livslängden menas hela den tiden då den fungerar och 

kan användas till sitt ändamål. Även fast en investering fortfarande fungerar kan det vara så 

att den inte längre är lönsam att ha kvar. Därför är den ekonomiska livslängden kortare än den 

tekniska. Den ekonomiska livslängden är den tid från ursprungliga investeringstidpunkten och 

så länge den ger en god lönsamhet (Wramsby & Österlund 2006). 

3.3.3 Restvärde 

När en investerings ekonomiska livslängd har tagit slut kan den fortfarande ha ett värde på 

andrahandsmarknaden. Det kan vara svårt att beräkna restvärdet beroende på hur lång 

livslängd en investering har. Är det en långsiktig investering försvårar prisförändringar och 

utvecklingen av tekniken beräkningen av restvärdet. På grund av denna svårighet läggs det 

oftast inte så stor vikt vid restvärdet i kalkylerna (Wramsby & Österlund 2006). 

3.3.4 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden är en kalkylmetod där en investerings alla framtida in- och utbetalningar 

jämförs och räknas tillbaka till år noll. Grundinvesteringen dras bort och resultatet blir då ett 

nettonuvärde som visar investeringens lönsamhet. Blir resultatet noll eller större innebär det 

att investeringen ger ett större nettonuvärde än grundinvesteringen och då är den lönsam. 

Visar kalkylen att nuvärdet blir lika med eller större än noll innebär det också att avkastningen 

kommer att bli högre än ägarnas avkastningskrav (Wramsby & Österlund 2006). 

Enligt Yard (2001) kan nuvärdet beräknas på olika sätt beroende på om 

inbetalningsöverskotten är lika stora varje år eller om de skiljer sig från år till år. Är 

inbetalningsöverskott olika stora krävs det en nuvärdesberäkning för varje betalning och den 

ser ut så här: 

“– G + a / (1+r)
 1 

+ a / (1+r)
 2 

+ a / (1+r)
 3 

+ a / (1+r)
 4

+ a / (1+r)
 n

”(Yard, 2001, s. 31) 
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Ger investeringen lika stora inbetalningsöverskott varje år så används en förenklad kalkyl, då 

beräknas en nusummefaktor för investeringen: 

”– G + a(1-(1+r)
-n

/ r”(Yard, 2001, s. 31) 

G står här för grundinvesteringen, a för inbetalningsöverskottet, n för livslängden och r för 

kalkylräntan (Yard, 2001). 

För att veta vilka åtgärder som ska prioriteras används en nuvärdeskvot som är ett mått på 

effektiviteten i form av ett kvottal. Detta tal visar investeringens avkastning per investerad 

krona. För att en investering ska vara lönsam krävs att denna kvot är positiv och de 

investeringar som ger högst kvot ska prioriteras (Bejrum& Lundström, 1996). 

3.3.5 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden visar årskostnaden för en investering. Denna metod är ett alternativ till 

nuvärdesmetoden men istället för att räkna om alla betalningar till nutid fördelas de över 

kalkylperioden med hjälp av kalkylräntan (Bejrum & Lundström, 1996). 

Mata et al. (2010) skriver i sin artikel att kostnaden för en energieffektiviseringsåtgärd kan 

beräknas genom att göra en annuitetsberäkning och sedan addera den extra 

underhållskostnaden för åtgärden. Den definieras så här i deras artikel: 

”EAC = C * r / 1-(1+r)
-n 

+ M”(Mata et al., 2010, s. 6) 

I annuitetskalkylen står C för grundinvesteringen, r för avkastningskravet, n för livslängden 

och M för den extra underhållskostnaden(kr/år) som åtgärden leder till (Mata et al., 2010). 

Den årliga kostnaden fås sedan genom att beräkna EAC – S där S står för kostnaden(kr/år) för 

den sparade energin (Shorrock, Henderson & Utley, 2005). 

3.3.6 Payoff metoden 

Payoff metoden är ett vanligt verktyg för att lätt gallra bort investeringsalternativ i ett tidigt 

skede. Den visar hur lång återbetalningstid en investering har, det vill säga hur lång tid det tar 

innan summan av inbetalningsöverskotten blir lika med grundinvesteringen. Metoden är 

lättanvänd och snabb men tar dock inte hänsyn till kalkylräntan på pengarna. Kalkylen går till 

så att grundinvesteringen divideras med de årliga inbetalningsöverskotten och resultatet visar 

hur många år det tar för investeringen att bli återbetald (Wramsby & Österlund 2006). 

Grundinvestering/inbetalningsöverskott = återbetalningstid (Yard, 2001) 
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3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I vår teoretiska referensram har vi presenterat fakta om energianvändning, tekniska åtgärder 

för energieffektivisering och kalkyler för investeringskalkylering. Dessa kommer att vara 

huvudområdena som vi riktar in oss på i vår empiriska studie. För att kunna räkna på 

åtgärdernas lönsamhet så måste vi ta reda på byggnadens och de olika åtgärdernas 

energianvändning. Energianvändningen består som sagt av två delar elanvändning och 

värmeanvändning och vi måste ta reda på exakt hur hög förbrukningen var för de olika 

delarna innan renoveringen. Enheten vi kommer att använda för energianvändningen är 

kWh/år. Den tekniska biten i vår teori behöver vi för att ge förståelse om dem olika åtgärderna 

och ta reda på hur tillämpbara de är på just vårt fall. Vi måste undersöka hur komplicerat det 

är och om byggnaden har de rätta förutsättningarna för åtgärderna. Energibesparingen som de 

olika tekniska åtgärderna ger och hur mycket de kostar att implementera är också viktig fakta 

som vi måste samla in. Detta är så individuellt för olika byggnader så den informationen får vi 

söka i vår empiriska studie. Ekonomidelen i vår teoretiska referensram består av de olika 

investeringskalkylerna som vi ska använda i vår analys. För nuvärdesmetoden måste vi få 

fram de olika faktorerna som ingår och hur dessa är beräknade. Dessa faktorer är kalkylränta, 

livslängd och om de har något restvärde. För att bestämma vilken kalkylränta vi ska använda 

så krävs det kunskap om vad som påverkar företagets val av kalkylränta. Livslängden skiljer 

sig mycket mellan olika investeringar och vi måste därför undersöka hur länge de beräknar att 

åtgärderna ska vara funktionella. För att kunna besvara vårt problem måste vi undersöka hur 

respondenterna har gått till väga för att kalkylera inför projektet och hur de har beräknat de 

olika faktorerna som ingår.  
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4 Empiri 

I förra kapitlet redogjorde vi för den teori som vi valt att behandla. I detta kapitel börjar vi 

med att presentera en kort sammanfattning av HFAB följt av den empiri som vi fått ut efter de 

intervjuer vi genomfört.   

4.1 HFAB 

HFAB står för Halmstads fastighets aktiebolag och är ett fastighetsbolag som ägs helt av 

Halmstads kommun. Bolaget har funnits sedan 1942 och bildades då för att kunna ta itu med 

den ökade efterfrågan på bostäder. HFAB har idag 9800 hyresrätter i ett 30-tal 

bostadsområden och de har även 300 lokaler som de hyr ut. Företaget utökar också 

kontinuerligt sitt bostadsbestånd genom att bygga nya fastigheter. De arbetar också ständigt 

med att upprätthålla en god standard på sin befintliga bebyggelse genom att underhålla och 

renovera äldre fastigheter vid behov. Energieffektivisering är en viktig fråga för HFAB och de 

arbetar fortlöpande med att effektivisera energianvändningen genom att minska förbrukningen 

av el och värme. De har satt upp ett mål att på 10 år minska sin energianvändning med 20 %. 

Arbetet med att minska energianvändningen utförs och kontrolleras ständigt med hjälp av 

driftanalyser och energibesiktningar (www.hfab.se).  

4.1.1 Intervju VVS- och energisamordnare 

Den 21 Mars 2011 besökte vi HFAB för en intervju med Ulf Johansson som är VVS- och 

energisamordnare. Vi ställde frågor, respondenten gick igenom dokumentation och visade en 

PowerPoint presentation av objektet.  

- Maratonvägen 

Maratonvägen är ett miljonprogramsområde som är byggt mellan 1964-65. Detta område 

omfattar 21 huskroppar med totalt 579 lägenheter. Redan 1996 togs första mötet med 

hyresgästerna men ombyggnationen startade inte förrän 12 år senare. Att bygget inte startade 

berodde på att de som ledde projektet ville göra för mycket åtgärder vilket medförde för höga 

investeringskostnader för HFAB.  

Husen på Maratonvägen har en uppbyggnad som är typisk för byggnader under 

miljonprogrammet. Husen består av en betongstomme med utfackningsväggar i trä, fasaden är 

av tegel och grunden är en gjuten källargrund. Då det inte utförts några större renoveringar på 

Maratonområdet sedan husen byggdes tog detta ut sin rätt medan åren gick. Fasaden blev så 

dålig att tegelstenar lossnade och ramlade ner. Det läckte även in luft genom väggarna vid 

balkongen då dessa inte var täta och de var även väldigt tunna. Efter en mätning av radon i 

husen upptäcktes att värdena låg på 260-300Bq, då riktvärdet är 200Bq så var detta väldigt 

höga tal. Detta är några av anledningarna till att renoveringen blev akut. År 2006 var de nya 

projekteringarna helt klara och ombyggnationen startade i februari 2009.  

- Ombyggnation, etapp 1  

Ombyggnationen av Maratonvägen omfattar en förnyelse av hela området. Det är ett väldigt 

stort projekt som är indelade i etapper och beräknas ta tiotal år att slutföra. 

Första etappen som innefattar nio hus är nu klar. Syftet med denna första etapp var att 

modernisera tekniska system, göra förbättringar både i och utanför lägenheterna och på så sätt 

öka standarden för hyresgästerna.  
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Ventilationen som bestod av självdragsventilation har bytts till frånluftsventilation med 

värmepump i husen för att ge ett jämnare och behagligare klimat. Detta system installeras 

med fläktar på vindar och yttertak. Alla ventilationskanaler på husen rensas, en frånluftskåpa 

installeras över alla köksspisar och tilluftsventiler placeras ovan fönstren. 

Självdragsventilation var en bidragande orsak till byggnadens värmeanvändning då det ledde 

till stora värmeförluster. Då ett byte till frånluftsventilation sker så behöver även taket läggas 

om. Det kommer vara samma taklutning men taket kommer ligga 80cm längre ut för att bättre 

skydda fasader och fönster. I samband med att taket läggs om kommer det även utföras en 

isolering av vindarna. Bjälklaget rensas på gammal isolering då den funnits där sedan husen 

byggdes och ny lösull på 500mm kommer sprutas in. De gamla skorstenarna ska kapas, en ny 

råspont kommer läggas och det kommer även bli ett nytt yttertak.     

Husen värms upp av fjärrvärme som tidigare leddes genom en stor undercentral för att sedan 

ge ut värme till de olika husen. HFAB har valt att fortsätta använda sig av fjärrvärme men den 

stora undercentralen som de tidigare använde sig av har ersättas med 7 mindre undercentraler. 

Detta gör att värmeförlusterna minskar då vattnet inte behöver transporteras till så många 

olika hus och energianvändningen blev därför effektivare. 

- Hus 17 – en energismartare renovering? 

Efter att renoveringen i etapp ett påbörjats började alternativa åtgärder diskuteras. HFAB 

bestämde sig för att försöka göra en ännu mer energismart renovering och objektet för denna 

renovering blev hus 17. Renoveringen ska utföras likt etapp ett men det ska göras 

energismartare.  

Hus 17 är ett flerbostadshus som är fyra våningar och omfattar 51 lägenheter. Grunden är lagd 

med grundmurar av platsgjuten betong nedförda till frostfritt djup. Golv på mark utgörs av 

flytande betonggolv som består av konstruktionsbetong och överbetong. Dessa är vilande 

direkt på marken. Ytterväggarna består av 200mm lättbetong och fasaden av 120mm tegel. 

Balkongpartierna och uteplatserna är uppbyggda av träregelstommar som är tunt isolerade och 

skivbeklädda. Bostadsbjälklaget består av 60 mm stålslipad överbetong, 80 mm 

kalkgrusfyllning och 160 mm betong. Vindbjälklaget är uppbyggt med 25 mm 

mineralullsmatta, 100 mm mineralullsfilt och 160 mm betong. Ovanför detta finns ett yttertak 

som består av takstolar, råspont och derbygum. Alla de befintliga fönstren är 2-glas fönster. 

Värmesystemet är i original förutom ny fjärrvärmeservis med växelpaket för värme- och 

varmvattenberedning. Ventilationen består av självdrag och självdragskanalerna är i kök och i 

badrum/wc.       

En förstudie för hus 17 gjordes för att ta fram beslutsunderlag inför renoveringen. Denna 

omfattade följande: 

 De utredde FTX kontra F+FVP 

 Undersökte möjligheterna till separata spisfläktar 

 Utredde lönsamheten i bättre u-värde i fönster 

 Täthetsprovade och läckagesökte befintligt hus 

 Utredde behov av kondensisolering av yttertak 

 Utredde lönsamhet med solvärme för varmvatten 

 Energibehovsberäknade alternativen med kalkylprogrammet VIP+ 

 Kalkylerade olika utformningar 
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Till slut fann de den energimässigt och ekonomiskt mest fördelaktiga utformningen. De 

åtgärder de kommer göra på hus 17 är att installera ett centralt FTX-aggregat med 

motströmsväxlare, ny isolering på vindar och nytt yttertak, nya fönster med u-värde 1,0, och 

de kommer lägga ökad fokus på tätning genom täthetsprovning. 

De valda åtgärderna leder till att förvärmd luft kommer till sovrum och vardagsrum vilket gör 

att radon ventileras bort. Den förvärmda luften ger högre komfort än kall uteluft som tillförs 

direkt utifrån och bytet av ventilationssystemet medför även att dragproblemen minskar. Den 

totala energianvändningen kommer att bli något högre än FVP - systemet men andelen av 

detta som är el kommer bli avsevärt lägre. När det gäller täthet så är målsättningen att 

luftläckage på max 0.5 l/s,m2 på ytterväggarna får uppmätas. För att mäta luftläckaget i de 

åtgärdade fönster- och dörrpartierna används lufthastighetsgivare och värmekamera. 

4.1.2 Intervju Biträdande fastighetsutvecklingchef 

Den 14 april 2011 besökte vi för andra gången HFAB för att intervjua Marie Dellhag. 

Respondenten arbetar som biträdande fastighetsutvecklingschef men var tidigare konsult på 

Ramboll och jobbade då med projekteringen av entreprenaden på Maratonvägen. Marie 

utförde de olika kalkylerna inför projektet. Nu är respondenten projekt- och 

projekteringsledare för ombyggnaden av hus 17 på maratonvägen. 

 

När vi gjorde intervjun med Marie riktade vi in oss på frågor som rörde den ekonomiska delen 

av energieffektiviseringen och därmed uträkningar och hur de gick tillväga när de räknade på 

de olika alternativen. Vi ville även få fram de olika kostnaderna som vi behöver för att kunna 

göra våra lönsamhetsberäkningar. Vid intervjun fick vi ta del av de kalkyler som 

respondenten utfört under projekteringen och som är underlag till entreprenaden. Kalkylerna 

var för hus 17 och det är de vi kommer att använda då vi analyserar åtgärdernas lönsamhet. 

Resultatet är dock tillämpbart på alla de andra husen på Maratonvägen. 

Vi började intervjun med att fråga om den befintliga byggnadens energianvändning. 

Respondenten berättade att byggnaden har en årlig förbrukning på 596 772 kWh fjärrvärme 

och 58773 kWh elenergi. Priset som de hade kalkylerat med var 70 öre per kWh fjärrvärme 

och 1,40 kr per kWh elenergi. Elförbrukningen är endast fastighetsel vilket omfattar trapphus, 

tvättstugor samt utvändig belysning. När det gäller hushållsel har hyresgästerna egna 

elabonnemang och det är därför ingen kostnad för HFAB. Respondenten berättade att de 

räknade på 12 olika åtgärdspaket innan de beslutade för hur de skulle utföra renoveringen på 

hus 17. I dessa alternativ ingick flera olika alternativa åtgärder och dessa är: 

- F-ventilation 

- FVP - ventilation 

- FTX - ventilation 

- Solvärme 

- Byte till nya fönster 

- Tilläggsisolering fasad 

En tilläggsisolering av vindsbjälklaget ska göras men detta måste ske när ventilationsbytet 

utförs och ses därför som en del av den investeringen. Respondenten har beräknat fram dessa 

alternativs energianvändning med data programmet VIP+ och jämförs det med det befintliga 

husets användning blir resultatet varje åtgärds energibesparing. 
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Åtgärd Elförbrukning Värmeförbrukning Total Energianv. kWh/Atemp 

Befintlig byggnad 58773 596772 655545 145 

F-ventilation 72336 574167 646503 143 

FVP - ventilation 149193 316470 465663 103 

FTX - ventilation 81378 434016 515394 114 

Solvärme 63294 537999 601293 133 

Fönster 58773 497310 556083 123 

Tilläggsisolering 

fasad 58773 461142 519915 115 

Tabell 1. 

 

HFAB har som nämnts tidigare valt att göra en mängd åtgärder under samma renovering och 

huvudanledningen till detta är enligt respondenten att de inte vill störa hyresgästerna för 

mycket. Respondenten sa att det var bättre att få det överstökat under ett tillfälle istället för att 

göra en åtgärd i taget. 

För att besluta vilka åtgärder som skulle utföras har HFAB nuvärdesberäknat 

grundinvesteringen, fjärrvärmeanvändningen och elanvändningen och sedan jämfört de olika 

alternativens totala kostnad. För att kunna utföra beräkningarna har de tagit fram kostnaderna 

för alla delar i varje åtgärd. De olika åtgärdernas totala grundinvestering var: 

 

- F-ventilation  3 077 784,20 kr exkl moms 

- FVP - ventilation  3 765 618,20 kr exkl moms 

- FTX - ventilation  5 807 284,20 kr exkl moms 

- Solvärme   764 260,00 kr exkl moms 

- Byte till nya fönster  2 797 737,50 kr exkl moms 

- Tilläggsisolering fasad  5 044 116,00 kr exkl moms   

 

En mer specificerad uppställning av vad som ingår i grundinvesteringarna finns i bilaga 2. 

Grundinvesteringar innefattar arbete, material, projekteringskostnader samt kostnader för 

ändrings- och tilläggsarbeten(ÄTA). Vid projekterings- och ÄTA - kostnaderna har HFAB 

använts sig av ett pålägg på 2,25 % respektive 6,93 %.  

Respondenten berättar att de har använt sig av ett avkastningskrav på 5 % och då räknade de 

med att el- och fjärrvärmepriserna skulle öka med 3 % per år. Respondenten visste inte vilka 

andra faktorer än prisförändringen som hade påverkat deras val av kalkylränta då hon blivit 

tilldelad den av ekonomichefen, hon antog att det kunde vara baserad på alternativet att de 

placerades i någon annan investering. 

Vid nuvärdeskalkyleringen har de använt sig av en ekonomisk livslängd på 12 och 24 år för 

att de ville se hur lönsamma investeringarna var på kort och lång sikt. De har inte räknat med 

någon verklig teknisk livslängd men brukstiden för tilläggsisolering är på 40 år. Dellhag 

trodde inte att åtgärderna hade något värde då de inte gick att använda längre. 

 

4.2 Tage och söner 

Tage och söner är det byggföretag som har fått i uppdrag att utföra ombyggnaden av Hus 17 

på Maratonvägen. Entreprenaden är en generalentreprenad och ombyggnaden ska utföras på 

ett mer energismart sätt än de andra husen på maratonvägen. Den 7 april 2011 var vi på Tage 

och söner och intervjuade Ola Karlsson, han arbetar som arbetschef för projektet. I hans 

arbetsuppgifter ingår det att utföra de stora inköpen av tjänster och material. Respondenten är 

också den som för dialoger med beställaren och ser till att projektet utförs som planerat. En 
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stor del av respondentens arbetsuppgifter är att samordna projektet och dess 

underentreprenörer.  

I intervjun med Tage och söner inriktade vi oss på frågor om byggtekniken och vad olika 

åtgärder kostade. Respondenten sade att ombyggnaden var ett experiment för att pröva hur väl 

ett FTX - system skulle fungera och därför har de inte planerat att göra så mycket 

tilläggsisoleringsarbeten. Vindsbjälklagen ska dock tilläggsisoleras med 500 mm lösull. 

Respondenten berättade att fasaden skulle lagas och tätas men inte isoleras, en 

tilläggsisolering av fasaden skulle absolut vara möjlig att utföra och ge ett väldigt gott resultat 

ur energisynpunkt men detta ingick inte i entreprenaden. Detta hade kunnat göras både 

utvändigt och invändigt, vid en utvändig tilläggsisolering så hade gått till så att en ny fasad 

och isolering byggs utanpå den gamla. Då byggnaden har källargrund hade en 

tilläggsisolering av källarväggarna varit möjlig genom att gräva upp runt huset och sätta på ett 

isoleringsskikt. Denna åtgärd har HFAB valt att inte utföra vid denna ombyggnation. Vid 

frågan om vilken energibesparing de olika tilläggsisoleringarna hade gett så visste inte 

respondenten detta. En tilläggsisolering av fasaden på maratonvägen hade enligt respondenten 

kostat 1000 kr/m2 inklusive arbete och material. Allt arbete och material för att tilläggsisolera 

vindsbjälklaget som Tage och söner ska utföra kommer att kosta 800 kr/m2.  

En stor del av projektet är att alla fönster ska bytas ut. Fönstren är original från när byggnaden 

uppfördes och består av enkla 2-glas fönster. Dessa har ett U-värde på ca 3,0 och är därför i 

stort behov av att bytas ut. Fönstren ska bytas till nya isolerglasfönster med ett U-värde på 

1,0. I samband med bytet ska de tätas med en speciell tätningsduk som tagits fram för detta 

ändamål. Respondenten kände inte till vilken energibesparing som åtgärden gav men de hade 

gjort en provmätning i en lägenhet där fönstren bytts ut. Resultatet av denna mätning var att 

ett tidigare luftläckage på 0,8 l/s,m2 hade minskat till 0,5 l/s,m2. Bytet av fönster kostar totalt 

ca 5000 kr/m2 och bytet omfattar 313 st. fönster. Livslängden för de nya fönstren ligger på ca 

25 år. 

Installationen av den nya ventilationen utförs av en underentreprenör men samordnas av Tage 

och söner då de är generalentreprenör. De kommer också få göra en del arbeten för 

installationen ska vara möjlig. De måste bygga ett fläktrum på taket där 

ventilationsanläggningen ska installeras. Det kommer också krävas mycket håltagningar till 

lägenheterna för att nya ventilationskanaler ska kunna installeras. Dessa kanaler ska isoleras 

och även en del målningsarbeten måste utföras. Under intervjun med Tage och söner tipsade 

respondenten oss om Håkan Dagsgård, han jobbade som VVS-konsult och hade räknat på 

ventilationen inför projektet.  

För att få kompletterande uppgifter om ventilationen så kontaktades Dagsgård via e-mail och 

han berättade att F-ventilationen har en livslängd på 30 år, FVP på 12 år för de vitala delarna 

och FTX ungefär 25 år. FVP och FTX har enligt Dagsgård en årlig underhållkostnad på 

10 000 kr och kostnaden är då för filter och service. Respondenten menade att det inte finns 

något restvärde efter åtgärderna är förbrukade.  
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5 Analys 

I föregående kapitel presenterade vi vår empiriska studie. I detta kapitel använder vi teorin 

för att analysera den empiriska data som vi fått in.    

5.1 Energianvändning 

Den totala elanvändningen delas upp i hushållsel och fastighetsel. Den el som de boende i 

fastigheten använder och som är olika beroende på deras brukvanor och vilka tekniska 

installationer de har kallas för hushållsel. Fastighetselen däremot är den gemensamma 

elanvändningen för fastigheten. Elpriset varierar kraftigt och är beroende av vilken 

elleverantör företaget väljer att köpa elen av och då vilken typ av abonnemang och vilken tid 

som köps (Nilsson, 2007). Elförbrukningen på Maratonvägen är endast fastighetsel vilket 

omfattar trapphus, tvättstugor samt utvändig belysning. När det gäller hushållsel så har 

hyresgästerna egna elabonnemang och det är därför ingen kostnad för HFAB.  

Enligt Nilsson (2007) har en byggnads ålder betydelse för energiåtgången då byggnader är 

utformade på olika sätt beroende på när och var i världen de byggdes. Husets förmåga att 

värmeisolera beror på vilket material och vilken tjocklek på isoleringen som använts till 

byggnaden (Nilsson, 2007). HFABs fastigheter på Maratonvägen i Halmstad byggdes i mitten 

av 1960-talet och har en uppbyggnad som är typisk för byggnader som uppfördes under 

miljonprogrammet. Isoleringen i husen har inte åtgärdats sedan dess och är därför inte så tjock 

som den hade varit om husen byggts idag.  

En av de största energiförlusterna i en fastighet är dess ventilation. En bostads ventilation 

varierar beroende av husets ålder, byggstil och vilken verksamhet som bedrivs i fastigheten 

(Nilsson, 2007). Maratonvägen hade som många miljonprogramshus tidigare 

självdragssystem och tilluften släpps då in genom uteluftsventiler och otätheter. Detta ledde 

till en hög värmeanvändning då husen inte var tillräckligt täta. 

5.2 Energieffektivisering 

Många av de olika åtgärderna är väldigt omfattande och kräver ofta en stor ombyggnad av 

fastigheten (Sander et al., 2005). För att energieffektviseringen ska blir så bra som möjligt så 

måste byggnadens klimatskal och värmelagringsmöjligheter undersökas och analyseras i varje 

enskilt fall. Hela byggnaden måste uppfylla vissa krav på täthets- och 

värmeisoleringsegenskaper för att energieffektivisering ska vara möjlig (Forslund, 2010). 

Ombyggnationen av Maratonvägen omfattar en förnyelse av hela området och är därmed en 

stor renovering som inte enbart fokuserar på energieffektivisering. För att komma fram till 

den mest energismarta renoveringen för hus 17 berättar respondenten att de räknade på 12 

olika åtgärdspaket innan de beslutade för hur de skulle utföra renoveringen. En står vikt av 

förarbetet låg vid att täthetsprova och läckagesöka det befintliga huset.  

Enligt Berg (2007) krävs det att fastighetsägaren tänker på att olika åtgärder ofta är beroende 

av varandra. Det är därför viktigt att ha kunskap om hur de olika åtgärderna påverkar 

varandra. HFAB valde att utföra en ombyggnad som är en kombination av olika åtgärder som 

gav bäst resultat ur både energi- och ekonomisynpunkt. Dessa åtgärder blev installation av ett 

FTX - aggregat med motströmsväxlare, tilläggsisolering på vindsbjälklaget och nytt yttertak, 

nya fönster med u-värde 1,0, och de kommer lägga ökad fokus på tätning genom 

täthetsprovning. 
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5.2.1 Uppvärmningsanläggning 

Enligt Johnsson et al. (2005) fungerar fjärrvärme genom att ljummet vatten kommer i retur till 

produktionsanläggningar där det värms upp igen för att på nytt användas till 

framledningsvatten. Husen på Maratonvägen värms upp med hjälp av fjärrvärme. Tidigare 

leddes värmen genom en stor undercentral men denna har nu ersatts med 7 mindre 

undercentraler. Fördelen med detta är att värmeförlusterna minskar då vattnet inte behöver 

transporteras till så många olika hus. HFAB har på detta sätt effektiviserat sin uppvärmning.  

Inför renoveringen av hus 17 utreddes möjligheten med solvärme. Fokus låg då på 

lönsamheten av solvärme för uppvärmning av varmvatten. Solvärme skulle användas som ett 

komplement till fjärrvärme. Enligt (Johnsson et al., 2005) är solvärme väldigt användbar i 

byggnader som komplement till en annan anläggning. I ett flerbostadshus med fjärrvärme- 

eller biobränsleanläggning så kan del av energibehovet täckas upp med en 

solvärmeanläggning (Johnsson et al., 2005). Solceller kan minska behovet av köpt värme med 

10 kWh/Atemp (VVS företagen & Svensk ventilation, 2008). Enligt HFABs beräkningar som 

kan utläsas ur tabell 1 ger solceller på hus 17 en besparing på 12 kWh/Atemp men trots detta 

har de valt att inte gå vidare med denna åtgärd. 

5.2.2 Tilläggsisolering 

En konstruktion som isoleras får ett lägre u-värde och ett bättre värmemotstånd (Forslund, 

2010). Ca 50 % av den totala värmeenergianvändningen för hela fastigheten består av 

värmeförluster genom klimatskärmen. Energiförluster fördelas på byggnadens olika 

byggnadsdelar och generellt så står tak/vind för 15 %, väggar 40 %, fönster/dörrar 40 % och 

golv för 5 % (Nilsson, 2007).  Tilläggsisolering leder till stora energibesparingar men trots 

detta har HFAB inte valt att lägga mycket vikt på den här åtgärden vid denna ombyggnation. 

Det finns stora möjligheter att tilläggsisolera fasaderna på Maratonvägen och detta skulle gett 

bra resultat. Enligt Berg (2007) kan tilläggsisolering av fasader göras både utvändigt och 

invändigt och utförandet skiljer sig beroende på vilken typ av byggnad det är. Ibland är det 

inte möjligt att isolera på utsidan, detta kan bero på bristande plats till tomtgränsen eller att 

fasaden inte vill döljas. Är detta fallet så måste tilläggsisoleringen utföras invändigt. Invändig 

tilläggsisolering är dock väldigt störande för de boende och bör utföras när de inte vistas där 

som vid en större ombyggnad (Berg, 2007). När det gäller fasaderna har HFAB valt att inte 

utföra någon tilläggsisolering alls. Utvändig isolering skulle kunna göras genom att placera 

isolering på den befintliga fasaden men att tilläggsisolera utvändigt medför stora 

investeringskostnader. Även invändig isolering skulle kunna göras genom att lägga till 

isolering i de befintliga väggarna. Detta kräver stora ingrepp invändigt och är därför väldigt 

störande för hyresgästerna. Enligt VVS företagen & Svensk ventilation (2008) kan 

tilläggsisolering av fasaden ge ett minskat energibehov för uppvärmning på 20-30 

kWh/Atemp. Då HFAB räknade på detta fick de en energibesparing på 30 kWh/Atemp vilket 

kan utläsas ur tabell 1. 

 

Vid tilläggsisolering av bjälklaget kan isoleringen placeras antingen på undersidan eller på 

ovansidan av bjälklaget. Valet beror på byggnadens utformning och funktion. I de flesta fall 

finns det redan isolering på vindsbjälklaget om denna fuktig så bör den bytas annars kan den 

ligga kvar (Berg, 2007). Maratonvägens hus har tilläggsisolerats på vindsbjälklaget. 

Bjälklaget har rensats på all gammal isolering då den funnits där sen husen byggdes. Ny 

isolering i form av 500mm lösull har sedan sprutats in. Detta ska även utföras på samma sätt i 

hus 17.     
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För att förbättra fuktsäkerheten isoleras källarväggar utvändigt men utvändig isolering är ofta 

dyrt och det kräver att jorden runt huset grävs upp därför är det vanligt att bara invändig 

tilläggsisolering görs. Eftersom det brukar förekomma fukttransport på insidan gör detta att 

risken för mögelskador blir högre (Johansson et al., 2005). På Maratonvägen har de valt att 

inte tilläggsisolera källarväggarna. 

5.2.3 Fönster 

Vid nyproduktion av bostadshus används mest treglasfönster men det finns en hel del gamla 

bostadshus med tvåglasfönster. Genom att byta ut tvåglasfönster mot treglasfönster medför 

det en sänkning av u-värdet från ca 3.0 till 1.3-2.0 W/ m
2
°C (Berg, 2007). En stor del av 

projektet på Maratonvägen är att alla fönster ska bytas ut. Fönstren är original från när 

byggnaden uppfördes och består av enkla 2-glas fönster. Dessa har ett U-värde på ca 3,0 och 

är därför i stort behov av att bytas ut. Fönstren ska bytas till nya isolerglasfönster med ett U-

värde på 1,0. Enligt VVS företagen & Svensk ventilation (2008) kan en fönsteråtgärd som 

leder till att U-värdet på fönstret går från 3,0 till 1,0 kan ge en energibesparing på 30 

kWh/Atemp genom att det inte behövs tillföras lika mycket energi via radiatorer. Enligt 

HFABs beräkningar får de en energibesparing på 22 kWh/Atemp när de byter ut fönstren med 

ett u-värde på 3,0 till fönstren med u-värde 1,0.    

Enligt Berg (2007) finns det tre sätt som kan följas för att göra om tvåglas- till treglasfönster. 

Det första är att innerrutan eller ytterrutan byts ut mot en förseglad ruta med två glas. Det 

andra är att komplettera fönstret med ett extra glas. Detta glas kan placeras utanför, mellan 

eller innanför de andra glasen. Det sista alternativet är att byta ut hela fönstret mot ett nytt 

treglasfönster (Berg, 2007). På Maratonvägen kommer fönsterbytet ske genom att hela de 

tidigare fönstren byts mot nya 3-glasfönster. 

Det är inte bara transmissionen av värme genom själva glaset som har betydelse utan även 

värmeförluster genom karm, båge, tätning mellan karm och vägg samt genom fönstersmygen 

som utgör en köldbrygga. För att bryta köldbryggan bör karmar och bågar av trä utrustas med 

mellanlägg bestående av isolering (Johansson et al., 2005). I samband med bytet av fönster på 

maratonvägen ska de även tätas med en speciell tätningsduk som tagits fram för detta 

ändamål. En provmätning i en lägenhet där fönstren bytts ut visade att det tidigare luftläckaget 

på 0,8 l/s,m2 har minskat till 0,5 l/s,m2. 

5.2.4 Ventilation 

I hus 17 ska det sättas in FTX - ventilation med motströmsväxlare och då tillförs förvärmd 

luft till sovrum och vardagsrum vilket gör att radon ventileras bort. Den förvärmda luften ger 

högre komfort än kall uteluft som tillförs direkt utifrån och bytet av ventilationssystemet 

medför även att dragproblemen minskar. Detta system kommer att ge en lite högre 

energianvändning än frånluft men ett betydligt lägre värmebehov än självdrag.  

Enligt Forslund (2010) kan ett bra inomhusklimat åstadkommas med FTX - systemet då dessa 

system går att påverka och de är oftast bra balanserade. Installeras ett FTX skapas goda 

möjligheter till värmeåtervinnig (Forslund, 2010). De måste även vid detta system bygga ett 

fläktrum på taket där ventilationsanläggningen ska installeras. Det kommer då krävas mycket 

håltagningar till lägenheterna för att nya ventilationskanaler ska kunna installeras samt isolera 

dessa. 
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Installeras ett FTX- system kan radiatorernas effekt sänkas och en minskad energianvändning 

på 35 kWh/Atemp kan uppnås (VVS företagen & Svensk ventilation, 2008). Enligt HFABs 

beräkningar minskar energianvändningen vid byte till FTX - ventilationen med 

31kWh/Atemp i förhållande till den befintliga byggnaden med självdragsventilationen.        

 

5.3 Ekonomi 

 

5.3.1 Kalkylränta 

Enligt Wramsby & Österlund (2006) bör inflationen beaktas vid bestämning av kalkylräntan 

då det påverkar den framtida investeringen. HFAB har använt en kalkylränta på 5 % i sina 

beräkningar och i den ingår en prisökning på 3 %. Denna prisökning kommer att påverka 

lönsamheten på investeringarna och därför räknas kalkylräntan om till en specifik realränta. 

Respondenten visste inte vilka andra faktorer som påverkat avkastningskravet, men kunde 

anta att dem baserat det på räntan som de hade fått av någon annan investering. Kalkylräntan 

kan baseras på avkastningen som skulle erhållits om pengarna placerats i något annat (Bejrum 

et al., 1996). Avkastningskraven som har använts i kalkylerna är baserade på HFABs 

kalkylränta på 5 %. De har använt en nominell kalkylränta men eftersom inbesparingarna är 

reala har kalkylräntan räknats om så att den är specifik utan prisförändringar. Då HFAB inte 

har tagit hänsyn till inflationen har tre olika kalkylräntor använts. En specifik utan 

prisförändringar och två specifika där både prisförändringar och inflation dragits bort. Detta 

för att se prisförändringarnas påverkan på priset. 

Kalkylränta 1: utan prisförändring: 

(1+0,05)/(1+0,03)-1 = 0,01942     

Kalkylränta 2: utan prisförändring(3 %) och inflation: 

(1+0,05)/(1+0,02)-1 = 0,0294 

(1+0,0294)/(1+0,03)-1 = -0,0006     

 

Kalkylränta 3: utan prisförändring(5 %) och inflation: 

(1+0,05)/(1+0,02)-1 = 0,0294 

(1+0,0294)/(1+0,05)-1 = -0,0196     

5.3.2 Livslängd 

Den ekonomiska livslängden är den tid från ursprungliga investeringstidpunkten och så länge 

den ger en god lönsamhet (Wramsby & Österlund 2006). HFAB har i sina beräkningar använt 

sig av samma ekonomiska livslängd för alla åtgärder, 12 och 24 år. Även fast de inte hade 

räknat med den verkliga livslängden i sina kalkyler så berättade de att åtgärderna har följande 

livslängd: 

F-ventilation                       30 år 

FVP - ventilation 12 år 

FTX - ventilation 25 år 

Solvärme  25 år (www.energimyndigheten.se) 

Byte till nya fönster 25 år 

Tilläggsisolering fasad 40 år 
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5.3.3 Restvärde 

Enligt Wramsby & Österlund (2006) kan investeringen fortfarande ha ett värde på 

andrahandsmarknaden när den ekonomiska livslängden har tagit slut. Ingen av respondenterna 

trodde att det skulle finnas något värde på någon av åtgärderna efter dem är förbrukade. 

5.3.4 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden är en kalkylmetod där en investerings alla framtida in- och utbetalningar 

jämförs och räknas tillbaka till år noll (Wramsby & Österlund 2006). För att besluta vilka 

åtgärder som skulle utföras använde HFAB av en enkel nuvärdesberäkning på 

fjärrvärmeanvändningen och elanvändningen men även grundinvesteringen. För att få ett 

inbetalningsöverskott att nuvärdesberäkna så räknades differensen i energianvändning mellan 

det befintliga huset och de nya åtgärderna ut. Dessa finns i Tabell 1, avsnitt 4.1.2. Denna 

differens multiplicerades sedan med ett fjärrvärmepris på 0,58 och ett elpris 1,15 för att få en 

inbesparad kostnad (www.hem.se). Bytet till FVP- och FTX - ventilation leder till en ökad 

underhållskostnad, därför har inbesparingen minskats med detta. Åtgärdernas olika årliga 

inbesparing är: 

Åtgärd Inbesparing 

F-ventilation 7 007,55 

FVP - ventilation  47 470,95 

FTX - ventilation  57 751,71 

Solvärme  28 654,10 

Fönster  57 290,11 

Tilläggsisolering fasad 78 122,88 

Tabell 2. 

Med hjälp av dessa reala inbesparingar så räknades de olika investeringarnas nuvärde ut och 

resultatet visar en total inbesparing för hela livslängden. Yard (2001) skriver att om 

investeringen har lika stora inbetalningsöverskott varje år så används en förenklad kalkyl, då 

beräknas en nusummefaktor för investeringen; – G + a(1-(1+r)
-n

/ r. 

Resultatet av uträkningarna med kalkylränta 1: 

Åtgärd Energikostnad 

(a) 

Livslängd 

(n) 

Kalkylränta 

(r) 

Nuvärde 

F-ventilation 7 007,55 30 1,94 % 158 208,68 

FVP - ventilation  47 470,95 12 1,94 % 503 822,22 

FTX - ventilation  57 751,71 25 1,94 % 1 135 261,73 

Solvärme  28 654,10 25 1,94 % 563 271,69 

Fönster  57 290,11 25 1,94 % 1 126 187,89     

Tilläggsisolering fasad 78 122,88 40 1,94 % 2 159 085,41     

Tabell 3. 
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Resultatet av uträkningarna med kalkylränta 2: 

Åtgärd Energikostnad 

(a) 

Livslängd 

(n) 

Kalkylränta 

(r) 

Nuvärde 

F-ventilation 7 007,55 30 - 0,06 % 212 098,83    

FVP - ventilation  47 470,95 12 - 0,06 % 571 771,71 

FTX - ventilation  57 751,71 25 - 0,06 % 1 454 567,16 

Solvärme  28 654,10 25 - 0,06 % 721 698,33    

Fönster  57 290,11 25 - 0,06 % 1 442 941,19 

Tilläggsisolering fasad 78 122,88 40 - 0,06 % 3 161 794,76    

Tabell 4. 

Resultatet av uträkningarna med kalkylränta 3: 

Åtgärd Energikostnad 

(a) 

Livslängd 

(n) 

Kalkylränta 

(r) 

Nuvärde 

F-ventilation 7 007,55 30 - 0,0196 % 289 968,50    

FVP - ventilation  47 470,95 12 - 0,0196 % 649 418,36    

FTX - ventilation  57 751,71 25 - 0,0196 % 1 886 800,54    

Solvärme  28 654,10 25 - 0,0196 % 936 155,33    

Fönster  57 290,11 25 - 0,0196 % 1 871 719,85    

Tilläggsisolering fasad 78 122,88 40 - 0,0196 % 4 813 152,42 

Tabell 5. 

Nuvärdet visar hur mycket investeringen kommer att spara in under sin livslängd och när 

grundinvesteringen dras av blir resultatet den totala kostnaden vid investeringstillfället, 

kapitalvärdet. För att jämföra de olika åtgärderna räknas en kapitalvärdeskvot ut genom att 

dividera kapitalvärdet med grundinvesteringen. Vad resultaten blev med de tre 

avkastningskraven kan utläsas i tabell 6 - 8. 

Kalkylränta 1: 

Åtgärd Kapitalvärde Kapitalvärdeskvot 

F-ventilation -2 919 575,52 -0,95 

FVP - ventilation  -3 261 795,98    -0,87 

FTX - ventilation  -4 672 022,47    -0,80 

Solvärme  -200 988,31 -0,26 

Fönster  -1 671 549,61 -0,60 

Tilläggsisolering fasad -2 885 030,59 -0,57 

Tabell 6. 

Kalkylränta 2: 

Åtgärd Kapitalvärde Kapitalvärdeskvot 

F-ventilation -2 865 685,37    -0,93 

FVP - ventilation  -3 193 846,49    -0,85 

FTX - ventilation  -4 352 717,04 -0,75 

Solvärme  -42 561,67    -0,06 

Fönster  -1 354 796,31    -0,48    

Tilläggsisolering fasad -1 882 321,24    -0,37    

Tabell 7. 
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Kalkylränta 3: 

Åtgärd Kapitalvärde Kapitalvärdeskvot 

F-ventilation -2 787 815,70    -0,91 

FVP - ventilation  -3 116 199,84    -0,83 

FTX - ventilation  -3 920 483,66    -0,68 

Solvärme  171 895,33    0,22 

Fönster  -926 017,65    -0,33    

Tilläggsisolering fasad -230 963,58    -0,05  

Tabell 8. 

Enligt Wramsby & Österlund (2006) är investeringen lönsam om resultatet blir noll eller 

större. Visar kalkylen att nuvärdet blir lika med eller större än noll innebär det också att 

avkastningen kommer att bli högre än ägarnas avkastningskrav. Den negativa 

kapitalvärdeskvoten visar att nuvärdet är lägre än grundinvesteringen och endast en av 

åtgärderna är lönsam och det är vid en prisförändring på 5 %. Skillnaden mellan 

kalkylräntorna visar också att om priset på el- och fjärrvärme skulle stiga så skulle 

lönsamheten öka ännu mer. Den åtgärd som har ett positivt nuvärde är installation av 

solvärme för varmvattnet. Tilläggsisolering av fasaden är den åtgärd som ger det högsta 

nuvärdet men eftersom den har den högsta grundinvesteringen så ger den en sämre lönsamhet. 

- Åtgärdspaket 

HFAB har utfört flera åtgärder vid samma renovering och därför har vi beräknat kapitalvärdet 

och kapitalvärdekvoten på tre olika åtgärdspaket.  

- Åtgärdspaket 1: FTX - ventilation, solvärme, fönster och tilläggsisolering av fasaden. 

- Åtgärdspaket 2: FVP - ventilation, solvärme, fönster och tilläggsisolering av fasaden. 

- Åtgärdspaket 3: F-ventilation, solvärme, fönster och tilläggsisolering av fasaden. 

 

Kalkylränta 1 

  Åtgärdspaket 1 Åtgärdspaket 2 Åtgärdspaket 3 

Grundinvestering 14 413 397,70    12 371 731,70    11 683 897,70    

Nuvärde 4 983 806,71    4 352 367,20    4 006 753,67    

Kapitalvärde, Nuvärde – G -9 429 590,99    -8 019 364,50    -7 677 144,03    

Kapitalvärdeskvot, Kapitalvärde / G -0,654    -0,648    -0,657    

Tabell 9. 

 

Kalkylränta 2 

  Åtgärdspaket 1 Åtgärdspaket 2 Åtgärdspaket 3 

S:a Grundinvestering 14 413 397,70    12 371 731,70    11 683 897,70    

S:a Nuvärde 6 781 001,44    5 898 206,00    5 538 533,12    

Kapitalvärde, Nuvärde – G -7 632 396,26    -6 473 525,70    -6 145 364,58    

Kapitalvärdeskvot, Kapitalvärde / G -0,530 -0,523 -0,526 

Tabell 10. 
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Kalkylränta 3 

 
Åtgärdspaket 1 Åtgärdspaket 2 Åtgärdspaket 3 

Grundinvestering 14 413 397,70    12 371 731,70    11 683 897,70    

Nuvärde 9 507 828,15    8 270 445,96    7 910 996,10    

Kapitalvärde, Nuvärde - G -4 905 569,55    -4 101 285,74    -3 772 901,60    

Kapitalvärdeskvot, Kapitalvärde / G -0,340    -0,332    -0,323    

Tabell 11. 

5.3.5 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden visar årskostnaden för en investering. Denna metod är ett alternativ till 

nuvärdesmetoden men istället för att räkna om alla betalningar till nutid fördelas de över 

kalkylperioden med hjälp av kalkylräntan (Bejrum & Lundström, 1996). 

Annuiteten för de olika åtgärderna har räknats ut med Mata et al. (2010) formel: 

EAC = C * r/1-(1+r)
-n 

+ M. Grundinvesteringarna som har använts finns i avsnitt 4.1.2. 

 

Åtgärd Grundinvestering 

(C) 

Livslängd 

(n) 

Kalkylränta 

(r) 

Annuitet 

(EAC) 

F-ventilation 3 077 784,20 30 1,94 % 190 214,28     

FVP - ventilation  3 765 618,20 12 1,94 % 414 857,42 

FTX - ventilation  5 807 284,20 25 1,94 % 402 041,08 

Solvärme  764 260 25 1,94 % 54 226,13 

Fönster  2 797 737,50 25 1,94 % 198 506,35 

Tilläggsisolering fasad 5 044 116 40 1,94 % 293 961,81 

Tabell 12. 

 

Den årliga kostnaden fås sedan genom att beräkna EAC – S och S står för kostnaden(kr/år) för 

den sparade energin (Shorrock et al., 2005). Den sparade energin har hämtats från tabell 2 i 

avsnitt 5.3.4.  

- F-ventilation  183 206,73 kr 

- FVP - ventilation  357 386,47 kr 

- FTX - ventilation  334 289,38 kr 

- Solvärme   25 572,03 kr 

- Byte till nya fönster  141 216,24kr 

- Tilläggsisolering fasad  215 838,93kr 

 

5.3.6 Payoff metoden 

Payoff metoden är ett vanligt verktyg för att lätt gallra bort investeringsalternativ i ett tidigt 

skede. Den visar hur lång återbetalningstid en investering har, det vill säga hur lång tid det tar 

innan summan av inbetalningsöverskotten blir lika med grundinvesteringen (Wramsby & 

Österlund 2006).  

Åtgärdernas payofftid har beräknats med formeln grundinvestering/inbetalningsöverskott 

enligt Yard (2001).  
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- F-ventilation  439 år 

- FVP - ventilation    79 år 

- FTX - ventilation  101 år 

- Solvärme     27 år 

- Byte till nya fönster    49 år 

- Tilläggsisolering fasad    65 år 

 

Enligt Wramsby & Österlund (2006) är payoff ett vanligt verktyg för att lätt gallra bort 

investeringsalternativ i ett tidigt skede. Resultaten från payoff - beräkningen ger inte något 

positivt resultat för investeringarna då ingen av investeringarna betalar tillbaka sig under sin 

livslängd. 

 

- Åtgärdspaket 

 
 Åtgärdspaket 1  Åtgärdspaket 2 Åtgärdspaket 3 

S:a Grundinvestering 14 413 397,70    12 371 731,70    11 683 897,70    

S:a Energibesparing 231 818,80    221 538,04    171 074,64    

Payoff tid (år) 62,18    55,84    68,30    

Tabell 13. 

Efter att ha räknat ut payoff på åtgärdspaketen ses en klar förbättring på återbetalningstiden då 

man får ut en högre inbesparing av åtgärderna tillsammans än enskilt. 

5.4 Sammanfattning analys 

Analysen visar att Maratonvägen är ett typiskt miljonprogramshus och på grund av dess 

utformning har det en hög energianvändning. Inför energieffektiviseringen så utfördes 

täthetsprövningar och flera åtgärdspaket studerades. Huset är uppvärmt med fjärrvärme och 

därför finns möjligheten till att värma upp vattnet med solceller. Ventilationen i huset ska 

uppgraderas till FTX - system men de hade också F- samt FVP - system i åtanke. Vid 

installationen av den nya ventilationen så krävdes en tilläggsisolering av vinden och detta ses 

som en del av ventilationsbytet. Tilläggsisolering av fasaden sågs som ett alternativ men 

avfärdades sedan. Ett fönsterbyte från 2-glas till 3-glas fönster ska utföras och detta kommer 

ge ett nytt u-värde på 1,0.  

I ekonomiavsnittet har tre olika kalkylräntor använts för att se dess inverkan på lönsamheten. 

Tre olika kalkyler har utförts; nuvärde, annuitet och payoff, för att beräkna åtgärdernas 

lönsamhet. Resultatet av nuvärdesberäkningarna återfinns i tabell 3-11, annuitetsmetoden i 

tabell 12, och payoff i tabell 13. 
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6 Slutsats 

I föregående kapitel analyserade vi vår empiri och teori. I detta sista kapitel börjar vi med att 

besvara vårt problem samt presenterar vårt resultat utifrån vårt syfte. Vi fortsätter med att 

förklara hur vår uppsats kan användas och till sist ger vi förslag till fortsatt forskning.    

6.1 Resultat 

Det vi ville undersöka med vår uppsats var vilken energieffektiviseringsåtgärd som var mest 

lönsam att utföra på ett miljonprogramshus. För att undersöka detta så utförde vi en fallstudie 

på ett miljonprogramshus i Halmstad.  Fallstudien ledde till att vi fick utförliga underlag för 

de kostnader som åtgärderna gav och med hjälp av dem kunde vi beräkna lönsamheten. 

Förutom lönsamhetsjämförelsen ville vi beskriva olika byggtekniska åtgärder och besvara 

vilka som är tillämpbara vid energibesparing. 

- Kalkyler 

När vi beräknade lönsamheten med nuvärdesmetoden visade det sig genomgående att 

åtgärderna ger ett negativt kapitalvärde och är därför inte lönsamma. Av de olika 

ventilationstyperna så ger FTX - ventilationen den bästa kapitalvärdeskvoten och är därför 

den mest lönsamma. Ser man på annuitetsberäkningen ger denna en lägre årlig kapitalkostnad 

än FVP - ventilation men högre än F-ventilation. Detta beror på att F-ventilationen inte kräver 

ett lika stort kapital vid investeringstidpunkten och att FVP - ventilation har ganska kort 

livslängd. Ventilationsåtgärderna visade sig ha väldigt långa payoff tider och då speciellt f-

ventilation som hade en payoff tid på över 400 år. Det märktes att metoden inte var särskilt 

pålitlig då den inte tar hänsyn till kalkylräntans påverkan. Payoff är inte lämplig vid långa 

investeringar utan är bättre vid korta investeringar som ska återbetalas under livslängden. 

Vi har använt tre olika kalkylräntor i våra nuvärdesberäkningar och kan se att den har väldigt 

stor inverkan på investeringens lönsamhet. Använder man en hög kalkylränta så blir det 

mycket svårare att få en investering som betalar tillbaka sig. De kalkylräntorna som vi använt 

baserades på HFABs avkastningskrav. HFAB hade ett krav på fem procent och då räknade de 

med en prisökning på tre procent. Eftersom Marie Dellhag inte visste så mycket om 

faktorerna som påverkade kalkylräntan så utförde vi tre scenarier, en kalkylränta utan 

prisförändring på tre procent samt två kalkylräntor där vi drog bort tre procent respektive fem 

procent prisförändring och inflation. Vi tyckte det var lite konstigt att de inte visste om dessa 

faktorer men fem procent lät rimlig med tanke på dagens ränteläge. Prisökningen på el- och 

fjärrvärme går ju inte att förutspå men enligt våra beräkningar så har prisökningen väldigt stor 

inverkan och en högre prisökning kommer leda till ett ännu högre nuvärde och större 

lönsamhet.  

De andra åtgärderna som vi har undersökt, solvärme, tilläggsisolering av fasad och byte av 

fönster ger väldigt olika lönsamhet. Alla tre ger en bättre kapitalvärdeskvot än 

ventilationsåtgärderna då de leder till en högre energibesparing i förhållande till 

grundinvesteringen. Den som ger det bästa resultatet i alla tre kalkyler är att installera 

solceller till att värma upp varmvattnet, den har ett positivt nuvärde vid en fem procentig 

prisökning och den bästa kapitalvärdeskvoten vid alla kalkylräntor. Enligt 

annuitetsberäkningarna så ger solceller en mycket lägre årlig kapitalkostnad till skillnad från 

de andra investeringarna och detta är positivt om investeringarna kräver lånade pengar. HFAB 

hade planer på att installera solvärme men beslutade att inte göra det. Detta tror vi hade varit 

ett bra val då våra beräkningar visar att det hade varit det bästa alternativet. 
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- Åtgärdsval 

Vår studie har visat att vissa åtgärder lönar sig bättre när de utförs i samband med andra 

åtgärder. Beräkningar gjordes på åtgärdspaket där vi satte ihop ett ventilationsalternativ med 

de resterande åtgärderna och då kunde vi se att alternativet med FVP - ventilation gav det 

bästa resultatet förutom vid den högsta prisförändringen då F - ventilation var lite bättre. 

Åtgärdspaketet gav en lägre kapitalvärdeskvot och en kortare payofftid. Detta är på grund av 

att de åtgärderna som ger en högre inbesparing med lägre grundinvestering hjälper till att 

betala tillbaka de dyrare. På grund av att alla åtgärder som vi har undersökt kräver en stor 

grundinvestering så är det svårt att få de att löna sig rent ekonomiskt. Vi tror att bra alternativ 

till stora investeringar för att energieffektivisera är att reglera befintliga system och försöka 

ändra beteendet hos hyresgästerna. 

Det var svårt att göra en studie enbart ur ett lönsamhetsperspektiv då investeringarna ofta 

beror på andra faktorer. Av de åtgärderna som vi har undersökt så har HFAB valt att byta till 

ett FTX - system och sätta in nya fönster med ett lägre u-värde. Dessa åtgärder är enligt våra 

beräkningar inte de mest lönsamma men här syns det tydligt att HFAB har haft andra faktorer 

som påverkat deras beslut. En viktig faktor för HFAB var hyresgästernas trivsel och även 

problemet med radon. Eftersom HFAB hade en radonhalt som låg över gränsvärdena så var de 

tvungna att åtgärda ventilationen. En tredje anledning som är nog så viktig är att företaget och 

fastighetens rykte förbättras vilket gör att fastigheten blir mer attraktiv för hyresgäster. 

6.2 Implikationer 

Genom vår studie kan fastighetsägare få information om hur lönsamma olika 

energieffektiviseringsåtgärder är för att hjälpa till med planeringen av deras investeringar. 

Studien visar olika förslag på åtgärder och hur hög energibesparing de kan ge i ett 

miljonprogramshus. De kalkyler och ekonomiska faktorer som vi har presenterat visar sätt att 

beräkna lönsamheten och vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Även fast vår studie 

är inriktad på flerbostadshus från miljonprogramtiden så kan även småhusägare ta till sig 

informationen om de olika åtgärderna och hur deras lönsamhet beräknas. Förhoppningsvis 

leder vår studie till att fler fastighetsägare öppnar upp ögonen för energieffektivisering.  

6.3 Fortsatt forskning 

Eftersom det går att välja så många olika infallsvinklar vid en studie om energieffektivisering 

så var vi tvungna att begränsa oss. Vi upptäckte dock under arbetet med uppsatsen flera 

möjliga alternativa problem.   

- Det vore intressant att göra en studie på de mjuka faktorerna som påverkar fastighetsägare 

att energieffektivisera. I vår studie har vi endast fokuserat på det ekonomiska men vi har 

märkt att det finns mycket annat som påverkar investeringsbesluten. Detta kan vara ur 

marknadsföringssynpunkt, för att förbättra hyresgästernas boendestandard eller uppfylla vissa 

myndighetskrav. 

 

- En annan intressant vinkel är att göra en jämförelse mellan småhus och flerbostadshus. Är 

det lättare att få energieffektivisering att löna sig för småhusägare till skillnad från ägare av 

flerbostadshus. 
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- Då vår studie har visat att de stora omfattande åtgärderna är svåra att få lönsamma så skulle 

vi vilja utreda hur fort mindre åtgärder som att reglera ett befintligt ventilationssystem, lönar 

sig.  

 

- Då vi har räknat på ett befintligt hus så skulle det vara intressant att undersöka möjligheterna 

till energieffektivisering vid nybyggnation.  
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Bilaga 1. Operationalisering

  



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide VVS- och energisamordnare, HFAB 

Allmänt om respondenten: 

1. Titel: 

2. Arbetsuppgifter: 

Uppgifter om maratonvägen: 

3. Typ av byggnad? Ex. uppvärmning, stomme, ventilation, ålder 

4. Varför ska ni bygga om? 

5. Hur höga var energikostnaderna tidigare? 

6. Hur hög var byggnadens värmeförbrukning? 

7. Hur mycket el förbrukade byggnaden? Var det mest fastighetsel eller hushållsel? 

8. Hur mycket kostade det årliga underhållet tidigare? 

Energieffektivisering: 

9. Vilka åtgärder ska utföras på maratonvägen?  

10. Varför valde ni just de?  

11. Hur hög energibesparing kommer de att ge? 

12. Funderade ni på några andra åtgärder? Byte av uppvärmningssystem tex värmepump, 

pellets eller solceller? Tilläggsisolering av olika byggnadsdelar? Byta fönster, åtgärda 

fönster? 

Investering: 

13. Vem har kalkylerat på de olika investeringarna? 

14. Vilka metoder har ni använt när ni kalkylerade åtgärderna?  

15. Vilken kalkylränta räknar ni med? Varför? 

16. Hur har ni beräknat livslängden? 

17. Har ni något krav på hur lång tid det ska ta innan åtgärden lönar sig? Pay-off tid? 

18. Hur höga var grundinvesteringarna? 

19. Tar ni hänsyn till åtgärdernas livscykelkostnader? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Intervjuguide Biträdande fastighetsutvecklingschef, HFAB 

Allmänt om respondenten: 

1. Titel:  
2. Arbetsuppgifter:  

Energianvändning/Energieffektivisering 

3. Hur höga var energikostnaderna tidigare? Vad ingår i dessa kostnader? 

4. Hur hög var byggnadernas värmeförbrukning tidigare?  

5. Hur mycket el förbrukade byggnaderna? Var det mest fastighetsel eller hushållsel? 

6. Har ni någon energideklaration som vi kan få titta på? 

7. Vilka åtgärder såg ni som alternativ? 

8. Hur hög energibesparing kommer åtgärderna att ge? 

Tilläggsisolering 

Ventilation 

Fönster 

Uppvärmning 

9. Hur gjorde ni bedömningen av vilka åtgärder som var tillämpbara? 

Ekonomi 

10. Har ni något förfrågningsunderlag för projektet som vi kan få se på? 

11. Vad räknade ni med för elpris? 

12. Har ni använt nuvärdesmetoden vid kalkyleringen?  

13. Hur höga var grundinvesteringarna? 

Tilläggsisolering  

Ventilation 

Fönster 

Uppvärmning 

14. Vad ingår i grundinvesteringen, arbete, material? 

15. Vilken kalkylränta räknar ni med? 

16. Vilka faktorer påverkar kalkylräntan? Räknar ni meden alternativ investerings internränta 

eller låneräntan på kapitalkostnaderna? 

17. Räknar ni realt eller nominellt? 

18. Hur bestämmer ni risken? 

19. Hur har ni beräknat livslängden? 

20. Räknar ni med en ekonomisk eller teknisk livslängd? 

21. Har ni räknat med åtgärdernas restvärde? Hur har ni beräknat det? 

22. Har ni något krav på hur lång tid det ska ta innan åtgärden lönar sig? Pay-off tid? 

23. Tar ni hänsyn till åtgärdernas livscykelkostnader? Vilka är livscykelkostnaderna? 

24. Hur höga var kostnaderna för städ och service tidigare och kommer de förändras efter 

åtgärderna? 

25. Hur mycket kostade det årliga underhållet tidigare? 

Tilläggsisolering -  

Ventilation 

Fönster 

Uppvärmning 

26. Har ni jämfört de olika investeringsalternativen med annuitetsberäkningar. 



 

 

Bilaga 4. Intervjuguide Arbetschef, Tage och söner 

Allmänt om respondenten 

1. Titel:  

2. Arbetsuppgifter: 

 

Allmänt om byggnaden 

3. Typ av byggnad? Stomsystem, Isolering, fasad,  

 

Tilläggsisolering 

4. Ska några delar av byggnaden tilläggsisoleras? 

5. Hade det varit möjligt att tilläggisolera några andra byggnadsdelar? 

Fasad?  

Tak/Bjälklag? 

Grund?  

 

6. Hur hög energibesparing hade det gett? 

Fasad?  

Tak/Bjälklag? 

Grund? 

 

7. Hur skulle det gått till rent tekniskt? 

Fasad? 

Tak/Bjälklag? 

Grund? 

 

8. Hur mycket kostar det att tilläggsisolera? 

Fasad? 

Tak/Bjälklag? 

Grund? 

 

9. Hur lång livslängd har åtgärden?  

 

Fönster 

10. Vad var det för fönster innan?  

11. Vilka fönsteråtgärder ska göras?  

12. Hur hög energibesparing ger åtgärden? 

13. Vad kostar fönsteråtgärden? 

14. Vad ingår i totalkostnaden? 

15. Hur lång livslängd har åtgärden? 

 

Ventilation  

16. Är ni tvungna att utföra några arbeten för att möjliggöra bytet av ventilationsanläggning? 

17. Vad kostade arbetet? 

 



 

 

Bilaga 5. Uträkningar 

- Grundinvestering 

F-ventilation  Kostnad exkl. moms 

Nya fasad- och tilluftsventiler                                              130 000,00     

Takåtgärder pga ny ventilation                                           1 200 000,00     

Installation av F-ventilation                                           1 020 000,00     

Elinstallation                                                   9 000,00     

Nödvändiga åtgärder på fjärrvärmesystemet                                              100 000,00     

Rensning av befintliga vent. kanaler                                                40 000,00     

Injustering av värmesystemet samt ventilbyte                                              320 000,00     

Tot innan pålägg                                           2 819 000,00     

Pålägg projektering 2,25 %                                                63 427,50     

Pålägg ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) 6,93 %                                              195 356,70     

Tot. grundinvestering                                           3 077 784,20     

  FVP-ventilation  Kostnad exkl. moms 

Nya fasad- och tilluftsventiler                                              130 000,00     

Takåtgärder pga ny ventilation                                           1 200 000,00     

Installation av FVP-ventilation                                           1 500 000,00     

VS inkl styr och övervakning                                              150 000,00     

Elinstallation                                                   9 000,00     

Nödvändiga åtgärder på fjärrvärmesystemet                                              100 000,00     

Rensning av befintliga vent. kanaler                                                40 000,00     

Injustering av värmesystemet samt ventilbyte                                              320 000,00     

Tot innan pålägg                                           3 449 000,00     

Pålägg projektering 2,25 %                                                77 602,50     

Pålägg ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) 6,93 %                                              239 015,70     

Tot. grundinvestering                                           3 765 618,20     

  FTX-ventilation  Kostnad exkl. moms 

Takåtgärder pga ny ventilation                                           1 200 000,00     

Installation av FTX-ventilation                                           2 300 000,00     

VS inkl styr och övervakning                                              100 000,00     

Elinstallation                                                   9 000,00     

Nödvändiga åtgärder på fjärrvärmesystemet                                              100 000,00     

Rensning av befintliga vent. kanaler                                                40 000,00     

Åtgärder för tilluft                                           1 250 000,00     

Injustering av värmesystemet samt ventilbyte                                              320 000,00     

Tot innan pålägg                                           5 319 000,00     

Pålägg projektering 2,25 %                                              119 677,50     

Pålägg ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) 6,93 %                                              368 606,70     

Tot. grundinvestering                                           5 807 284,20     

  



 

 

Solvärme Kostnad exkl. moms 

Tot innan pålägg                                              700 000,00     

Pålägg projektering 2,25 %                                                15 750,00     

Pålägg ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) 6,93 %                                                48 510,00     

Tot. grundinvestering                                              764 260,00     

  Fönster Kostnad exkl. moms 

Nya fönster U-värde 1,0                                           2 110 000,00     

Källarfönster                                                37 500,00     

Åtgärd på bröstningar som tilläggsisoleras                                              115 000,00     

Byte av tegelbalkar ovanför fönster                                              300 000,00     

Tot innan pålägg                                           2 562 500,00     

Pålägg projektering 2,25 %                                                57 656,25     

Pålägg ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) 6,93 %                                              177 581,25     

Tot. grundinvestering                                           2 797 737,50     

  Tilläggsisolering fasad Kostnad exkl. moms 

Tilläggsisolering                                           4 620 000,00     

Nya balkonger pga tilläggsisolering                                           4 150 000,00     

Tot innan pålägg                                           8 770 000,00     

Pålägg projektering 2,25 %                                              197 325,00     

Pålägg ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) 6,93 %                                              607 761,00     

Tot. grundinvestering                                           9 575 086,00     

 

Nuvärdesberäkning  

Kalkylränta 1  F-ventilation  

 FVP-

ventilation   FTX-ventilation  

    Grundinvestering, G 3 077 784,20    3 765 618,20    5 807 284,20    

Energibesparing, a 7 007,55    37 470,95    47 751,71    

Årligt extra underhåll 0,00    10 000,00    10 000,00    

Livslängd, n 30,00    12,00    25,00    

Kalkylränta, r 0,0194    0,0194    0,0194    

Nuvärde ,a*(1-(1+r)-n/ r 158 208,68    397 689,48    938 685,42    

Kapitalvärde, Nuvärde - G -2 919 575,52    -3 367 928,72    -4 868 598,78    

Kapitalvärdeskvot, Kapitalvärde / 

G -0,95    -0,89    -0,84    

    

 
 Solvärme   Fönster  

 Tilläggsisolering 

fasad  

Grundinvestering, G 764 260,00    2 797 737,50    5 044 116,00    

Energibesparing, a 28 654,10    57 290,11    78 122,88    

Livslängd, n 25,00    25,00    40,00    



 

 

Kalkylränta, r 0,0194    0,0194    0,0194    

Nuvärde ,a*(1-(1+r)-n/ r 563 271,69    1 126 187,89    2 159 085,41    

Kapitalvärde, Nuvärde - G -200 988,31    -1 671 549,61    -2 885 030,59    

Kapitalvärdeskvot, Kapitalvärde / 

G -0,26    -0,60    -0,57    

    

    

Kalkylränta 2  F-ventilation  

 FVP-

ventilation   FTX-ventilation  

    Grundinvestering, G 3 077 784,20    3 765 618,20    5 807 284,20    

Energibesparing, a 7 007,55    37 470,95    47 751,71    

Årligt extra underhåll 0,00    10 000,00    10 000,00    

Livslängd, n 30,00    12,00    25,00    

Kalkylränta, r -0,0006    -0,0006    -0,0006    

Nuvärde ,a*(1-(1+r)-n/ r 212 098,83    451 325,06    1 202 701,50    

Kapitalvärde, Nuvärde - G -2 865 685,37    -3 314 293,14    -4 604 582,70    

Kapitalvärdeskvot, Kapitalvärde / 

G -0,93    -0,88    -0,79    

    

 
 Solvärme   Fönster  

 Tilläggsisolering 

fasad  

Grundinvestering, G 764 260,00    2 797 737,50    5 044 116,00    

Energibesparing, a 28 654,10    57 290,11    78 122,88    

Livslängd, n 25,00    25,00    40,00    

Kalkylränta, r -0,0006    -0,0006    -0,0006    

Nuvärde ,a*(1-(1+r)-n/ r 721 698,33    1 442 941,19    3 161 794,76    

Kapitalvärde, Nuvärde - G -42 561,67    -1 354 796,31    -1 882 321,24    

Kapitalvärdeskvot, Kapitalvärde / 

G -0,06    -0,48    -0,37    

    

Kalkylränta 3  F-ventilation  

 FVP-

ventilation   FTX-ventilation  

    Grundinvestering, G 3 077 784,20    3 765 618,20    5 807 284,20    

Energibesparing, a 7 007,55    47 470,95    57 751,71    

Årligt extra underhåll 0,00    10 000,00    10 000,00    

Livslängd, n 30,00    12,00    25,00    

Kalkylränta, r -0,0196    -0,0196    -0,0196    

Nuvärde ,a*(1-(1+r)-n/ r 289 968,50    649 418,36    1 886 800,54    

Kapitalvärde, Nuvärde - G -2 787 815,70    -3 116 199,84    -3 920 483,66    

Kapitalvärdeskvot, Kapitalvärde / 

G -0,91    -0,83    -0,68    

 

 

 



 

 

 
 Solvärme   Fönster  

 Tilläggsisolering 

fasad  

Grundinvestering, G 764 260,00    2 797 737,50    5 044 116,00    

Energibesparing, a 28 654,10    57 290,11    78 122,88    

Livslängd, n 25,00    25,00    40,00    

Kalkylränta, r -0,0196    -0,0196    -0,0196    

Nuvärde ,a*(1-(1+r)-n/ r 936 155,33    1 871 719,85    4 813 152,42    

Kapitalvärde, Nuvärde - G 171 895,33    -926 017,65    -230 963,58    

Kapitalvärdeskvot, Kapitalvärde / 

G 0,22    -0,33    -0,05    

 

 

 

 

 

Kalkylränta 1 
     Åtgärdspaket 1 Åtgärdspaket 2 Åtgärdspaket 3 

Grundinvestering 14 413 397,70    12 371 731,70    11 683 897,70    

Nuvärde 4 787 230,40    4 246 234,46    4 006 753,67    

Kapitalvärde, Nuvärde - G -9 626 167,30    -8 125 497,24    -7 677 144,03    

Kapitalvärdeskvot, Kapitalvärde / 

G -0,668    -0,657    -0,657    

    Kalkylränta 2 
     Åtgärdspaket 1 Åtgärdspaket 2 Åtgärdspaket 3 

Grundinvestering 14 413 397,70    12 371 731,70    11 683 897,70    

Nuvärde 6 781 001,44 5 898 206,00    5 538 533,12    

Kapitalvärde, Nuvärde - G -7 632 396,26    -6 473 525,70    -6 145 364,58    

Kapitalvärdeskvot, Kapitalvärde / 

G -0,530 -0,523 -0,526    

 

Kalkylränta 3 
     Åtgärdspaket 1 Åtgärdspaket 2 Åtgärdspaket 3 

Grundinvestering 14 413 397,70    12 371 731,70    11 683 897,70    

Nuvärde 9 507 828,15    8 270 445,96    7 910 996,10    

Kapitalvärde, Nuvärde - G -4 905 569,55    -4 101 285,74    -3 772 901,60    

Kapitalvärdeskvot, Kapitalvärde / 

G -0,340    -0,332    -0,323    

 

Annuitetsberäkning 

EAC 

   

 

 F-ventilation   FVP-ventilation   FTX-ventilation  

Grundinvestering, C     3 077 784,20         3 765 618,20             5 807 284,20     

Livslängd, n                 30,00                     12,00                         25,00     



 

 

Kalkylränta, r                   0,05                       0,05                           0,05     

Underhållskostnad, M          10 000,00              10 000,00                  10 000,00     

Annuitet, C * r / 1-(1+r)^-n + 

M =        190 214,28            414 857,42                402 041,08     

    

 
 Solvärme   Fönster  

 Tilläggsisolering 

fasad  

Grundinvestering, C        764 260,00         2 797 737,50             5 044 116,00     

Livslängd, r                 25,00                     25,00                         40,00     

Kalkylränta, n                   0,05                       0,05                           0,05     

Underhållskostnad, M                      -                             -                                 -       

Annuitet, C * r / 1-(1+r)^-n + 

M =          54 226,13            198 506,35                293 961,81     

    

 

 F-ventilation   FVP-ventilation   FTX-ventilation  

Annuitet, EAC        190 214,28            414 857,42                402 041,08     

Kostnad sparad energi, S            7 007,55              57 470,95                  67 751,71     

Årlig kostnad        183 206,73            357 386,47                334 289,38     

    

 
 Solvärme   Fönster  

 Tilläggsisolering 

fasad  

Annuitet, EAC          54 226,13            198 506,35                293 961,81     

Kostnad sparad energi, S          28 654,10              57 290,11                  78 122,88     

Årlig kostnad          25 572,03            141 216,24                215 838,93     

 

 

 

 

Payoff beräkning 

 
 F-ventilation   FVP-ventilation   FTX-ventilation  

     Grundinvestering  3 077 784,20    3 765 618,20    5 807 284,20    

Elbesparing kr  -15 597,45    -103 983,00    -25 995,75    

 Värmebesparing kr  22 605,00    161 453,95    93 747,46    

 Årligt extra 

underhåll  0,00    -10 000,00    -10 000,00    

Tot energibesparing  7 007,55    47 470,95    57 751,71    

Payoff-tid  439,21    79,32    100,56    

 

 

  Solvärme   Fönster  

 Tilläggsisolering 

fasad  

    



 

 

 Grundinvestering  764 260,00    2 797 737,50    5 044 116,00    

Elbesparing -5 199,15    0,00    0,00    

 Värmebesparing  33 853,25    57 290,11    78 122,88    

Tot energibesparing  28 654,10    57 290,11    78 122,88    

Payoff-tid  26,67    48,83    64,57    

 

 
 Åtgärdspaket 1  Åtgärdpaket 2 Åtgärdspaket 3 

Grundinvestering 14 413 397,70    12 371 731,70    11 683 897,70    

Energibesparing 221 818,80    211 538,04    171 074,64    

Payoff-tid 64,98    58,48    68,30    

 


