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Sammanfattning 

Sverige har som mål att år 2020 reducera energianvändningen för bostadssektorn med 20 procent 

och med 50 procent till år 2050.  För att målen ska uppnås fordras fler energisnåla nybyggnationer 

och energieffektivisering på ombyggnationer.   

Av alla nybyggnationer som har produceras i Sverige är mindre än 1 procent energisnåla 

nybyggnationer. Studier visar att en av orsakerna till den låga marknadsutvecklingen för lågenergihus 

beror på att lågenergihus är generellt mellan 2 till 10 procent dyrare än traditionellt byggda hus. 

Andra orsaker är att många byggherrar inte känner till fördelarna att bygga energieffektivt. Det har 

även visat sig att byggherrar har för lite kunskaper om energieffektivisering och saknar förmågan att 

tänka långsiktigt vilket har bidragit att många byggherrar inriktar sig på kortsiktiga ekonomiska 

resultat istället för hela byggnadens livscykel.  

Syftet med den här rapporten var att beräkna merkostnaden och livscykelvinsten för nyproduktion 

av minienergihus och passivhus.  Resultat av beräkningar visar att lågenergihus förbrukar mellan 30 - 

60 procent mindre energi och att produktionskostnaden är mellan 2,5 – 8,7 procent mer än 

traditionella hus. Energibesparingen i lågenergihus bidrar till lägre driftkostnader som under 

byggnadens ekonomiska livslängd på 50 år genererar en livscykelvinst på 57 000 kr för minienergihus 

och cirka 136 000 kr för passivhus.  

  



Abstract 

Sweden aims to reduce energy use in year 2020 for the residential sector by 20 percent and 50 

percent by year 2050. In order to achieve these goals it requires more production of energy-efficient 

buildings and improving energy-efficiency in renovations. Of all the new constructions are less than 

1 percent low-energy house in Sweden 

One of the reasons for the low market of low-energy houses, is according to studies that these type 

of houses are generally between 2 to 10 percent more expensive than traditionally built houses. 

Other reasons are that many developers are not aware of the benefits of building energy-efficient.  

It is been discovered that many developers have insufficient knowledge of energy efficiency and lack 

of ability to think in long term, which has contributed many developers to focus on short-term 

financial results rather than the entire building lifecycle. 

 

The purpose of this report was to estimate the additional cost and life cycle profits for construction 

of Mini energy house and Passive house. Results from calculations shows that the production of low 

-energy houses costs between 2.5 to 8.7 percent more than conventional buildings. Energy 

conservation contributes to lower operating costs. During the low -energy houses economic life of 

50 years it generates a life cycle profit of 57.000 SEK for Mini energy houses and approximately 

136.000 SEK for Passive houses. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Sveriges regering startade år 2006 en utredning om att hitta lösningar för att energieffektivisera 

Sverige. Syftet med energieffektiviseringsutredningen var att föreslå ett nationellt vägledande mål för 

energieffektivisering och lämplig utformning på den första nationella handlingsplanen för en 

effektivare energianvändning.  Målet är att den årliga energianvändningen per kvadratmeter 

uppvärmd golvyta för bostäder och lokaler ska reduceras med 20 procent till år 2020 och med 50 

procent till år 2050 jämfört med energianvändning år 1995. 

Blickar man tillbaka i tiden kan man med hjälp av statistiska undersökningar upptäcka att 

energianvändningen för bostäder och servicebostäder har minskat med omkring 12 procent mellan 

år 1970 - 2007.1 För att uppnå framtida mål måste energianvändningen för bostadssektorn reduceras 

betydligt snabbare än de gångna åren.  För att lösa den här frågan har staten förstärkt bidragspaket 

till energieffektiviseringar i byggnader och infört skärpta byggregler.   

 

Marknaden för lågenergibostäder är liten jämfört med grannländerna Norge och Danmark.  Av alla 

nya byggnader som hittills produceras i Sverige är det idag mindre än 1 procent energisnåla 

byggnationer. I Sverige görs nu en satsning på 60 miljoner kronor genom en nationell plattform för 

att marknadsföra lågenergibyggnader. Energimyndigheterna, Sveriges Byggindustrier och Västra 

Götalandsregionen samarbetar tillsammans för att hitta nya lösningar till att öka marknaden för 

energieffektiva hus vilket kommer att pågå fem år framåt.2 

                                                 
1 Regeringen.se 

2 Laganbygg.se 
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Målet med nybyggnationer idag är att dimensionera byggnader så att det uppfyller de energikrav som 

Boverkets Byggregler har tagit fram, BBR-kraven. För att öka marginalen dimensioneras byggnader 

så att den specifika energianvändningen understiger med 20 procent än kravet. År 2020 innerbär att 

de nybyggnationer som klarar dagens energikrav inte kommer att uppnå kraven om 10 år. Lösningen 

på problemet är att bygga energisnåla bostäder och lokaler samt energioptimera befintliga byggnader.  

Huvudorsaken till att det inte produceras så mycket lågenergihus är priset.  Merkostnaderna för att 

producera lågenergihus är mellan 2 -10 % högre jämfört med traditionella hus. Problemet är att 

många byggherrar inte är medvetna om fördelarna med lågenergihus. Man fokuserar allt för mycket 

på att få tillbaka investerade pengar på så kort tid så möjligt. Det här tankesättet gynnar kortsiktiga 

investeringar men som på lång sikt orsakar ekonomiska förluster till följd av högre driftkostnader.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här rapporten är beräkna merkostnaden och livscykelvisten för nyproduktion av 

minienergihus och passivhus.  

1.3 Avgränsning 

Eftersom det finns ett mycket stort urval av bostäder har studien inriktas på friliggande enplans hus 

som inte har möjlighet att koppla upp sig till fjärrvärmenätet och använder endast el som energikälla 

för uppvärmning. 

De tilltänkta byggnaderna som utformas och analyseras har en boarea på 100 m2 med platta på mark 

som grundkonstruktion, träregelväggar som ytterväggar och uteluftsventilerad vind.  Indata, analyser 

och beräkningar baseras på de väderförhållanden som råder klimatzon III.   

Studien utgår ifrån att det är en privat byggherre som ska göra investeringar för nyproduktion av tre 

olika investeringsalternativ. Därför gäller andra förutsättningar för en privatperson än för ett företag. 

Skillnaden innebär olika lagregler, kalkylräntor och materialpriser.  

 

1.4 Metod 

Utgångspunkten för kostnadsanalysen har varit ett enplans familjehus som har konstruerats med 

hänsyn till gällande normkrav. Därefter har byggnaderna projekterats enligt Kyotopyramiden. 

Alternativa lösningar och konstruktionsdetaljer har sedan valts för att reducera energianvändningen i 

byggnaden. En investeringsbedömning har även gjorts på de alternativa lösningarna för att ge en 

ekonomisk inblick i de energibesparande åtgärderna. Slutligen har undersökningen sammanställts där 

ett generellt resultat åstadkommits i form merkostnader och livscykelvinster. 

Rapporten har inte utgått från några färdigprojekterade hus med ritningar och beskrivningar. Man 

har istället med hjälp av litteraturstudier, internet, och personliga möten skaffat kännedom om hur 

byggnader konstrueras och sedan projekterat egna exemplar. För beräkningar och kunskaper om 
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utformning av husen har kurslitteratur, datorprogram och anteckningar från kurser under 

byggingenjörsutbildningen utnyttjats. 

Litteraturstudier innefattar kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, lagtexter (AB04, ABT06), tidigare 

skrivna examensarbeten och litteratur som behandlar lågenergihus och energieffektivisering 

Nyckelord 
De nyckelord som har gett goda resultat för information är: 

 Passivhus 

 Minienergihus 

 Livscykelvinst 

 Livscykelanalyser 

 Energihushållning 

 Energibesparing 

 Byggprocessen 

 Lågenergihus 
  

Datorprogram 

De datorhjälpmedel som har används för projekteringen är följande: 

AutoCad 2010 (Ritprogram, studentversion)  

BV2  (Energiberäkning och simuleringsprogram, provlicens från www.bv2.se) 

Microsoft Excel (Kalkylprogram, studentversion) 

Isover 3.0  (Energiberäkningsprogram, studentversion) 

BidCon – Bygg  (Kalkylprogram, studentversion) 

  

http://www.bv2.se/
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2 Att bygga energieffektivt 

2.1 Traditionella hus 

I den här rapporten avses en traditionell villa* eller ett hus en byggnad som är byggt enligt 

traditionella metoder som uppfyller normkraven. Byggnaden kommer att vara referenshus när det 

jämförs mellan en sedvanlig traditionell byggnad och andra lågenergihus.   

Alla byggnader måste uppfylla funktionskrav som definieras av BBR och går inte att avtalas bort. 

Generellt gäller för alla byggnader att funktionskraven för inomhusklimatet ska ge hög termisk 

komfort med jämn operativ temperatur året om. Det ska inte förekomma drag eller kallras vid 

fönster och ytterdörrar som kan orsaka obehag. Inneluften ska vara ren och kravet på 0,5 

luftomsättningar per timme ska avleda emissioner från byggnadsmaterial, koldioxidgaser och andra 

partiklar och gaser från inneluften för en hälsosam inomhusmiljö. Energianvändningen ska vara låg 

och den fria värmen (gratisvärmen) ska utnyttjas effektivt samt att byggnaden ska ha en god 

beständighet. 3 

Dessa funktionsmål är inbördes beroende av varandra och måste ses som ett system för att målen 

ska uppfyllas.  Det som avgör om funktionsmålen uppnås beror på byggnadens klimatskärm och 

ventilationssystem. Klimatskärmen ska fungera som fuktskydd, värmeskydd, regnskydd, vindskydd, 

luftläckageskydd och tjälskydd. För att klimatskärmen ska uppfylla sin funktion ställer det höga krav 

på konstruktionsutformningen av grund, tak, väggar, fönster och byggnadens totala värmeisolering. 

Utförs inte konstruktionsutformningen på ett korrekt sätt kan det riskera byggnadens funktion med 

fel och skador.  

Byggnadsdelarna dimensioneras utifrån de rådande klimatrelaterade belastningar som byggnaden 

utsätts för den specifika orten. De belastningar (se fig. 2.1) som bör uppmärksammas är värme, 

strålning, vind, nederbörd i form av regn, snö och hagel samt luftfukt. Dessa belastningar ska 

beaktas enskilt och i samverkan från flera olika belastningar som exempelvis vind i kombination med 

regn skapar slagregn som ställer höga krav på klimatskärmens lufttäthet och på att deljanslutningarna 

är rätt utförda så att regn inte tränger in i klimatskärmen som kan skada trämaterial och minska 

isoleringens funktion.4  

 

 

 

* Villa är ett latinskt ord för lanthus, definieras som friliggande småhus belägen utanför tätort. 

                                                 
3 Petersson, Bengt-Åke (2007).  Tillämpad byggnadsfysik, s. 62 ff. 

4 Ibid. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Latin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ord
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Figur 2.1 Olika klimatbelastningar som inverkar på ett hus under vinter och sommarhalvåret5 
 

När det gäller energihushållningen ska nybyggda hus vara utformad på så sätt att energianvändning 

begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme – och kylanvändning samt att 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden 

(Aom) uppfyller byggnormens krav.  

För bostäder med elvärme finns det två olika kravspecifikationer. För bostäder som har en 

uppvärmd golvyta på 100 m2 Atemp eller mindre  gäller kraven enligt det som framgår i tabell 2.2 och 

för bostäder med Atemp större än 100 m2 gäller kraven som redovisas i tabell 2.1.  

 

Klimatskärmens lufttäthet gäller för alla nybyggda hus med ett luftläckage på maximalt                  

0,6 (l/s m2 Aom) vid ± 50 Pa tryckskillnad (motsvarar ca 40 m/s i vindstyrka) eller att byggnaden är 

tillräckligt tät att krav på byggnadens specifika energianvändning och installerad eleffekt för 

uppvärmning uppfylls. 

 

 
  

                                                 
5 Swedisol.se 
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Tabell 2.1 Maximal energianvändning för bostäder med elvärme på olika klimatzoner.6  
            

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2.2 Alternativt krav på energianvändning för byggnader med elvärme där Atemp är 51 – 100 
m2.7 

 
 

 

 

  

                                                 
6 Boverkets byggregler: BFS 2011:6 (2011). Karlskrona: Boverket 
7 Boverkets byggregler: BFS 2011:6 (2011). Karlskrona: Boverket 

Klimatzon I II III 

Specifik energianvändning 
95 75 55 

[kWh/m² Atemp + garage och år] 

Eleffekt för uppvärmning [kW] 0,55 0,5 0,45 

Tillägg då Atemp är större än 130 
m2 0,035(Atemp -

130) 
0,030(Atemp -

130) 
0,030(Atemp -

130) 
  

Um [W/m2 K] 0,4 0,4 0,4 

Klimatzon             

I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.   

II 
Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och 

Värmlandslän   

 
Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 

Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 

Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och 

Gottlands län 

III 

  

 
Ui 

 
U             

[W/m2 K] 

Utak 0,08 

Uvägg 0,1 

Ugolv 0,1 

Ufönster 1,1 

Uytterdörr 1,1 
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2.2 Lågenergihus 

Lågenergihus eller energieffektiva hus är ett samlingskoncept för byggnader som är konstruerade på 

sådant sätt att energibehovet för uppvärmning är minst 25 %  mindre än byggnormens krav BBR 18, 

BFS 2011:6.8  Förutom minienergihus och passivhus finns det även andra typer av lågenergihus. 

Dessa lågenergihus har endast frivilliga krav gällande energiförbrukning och beskrivs därmed inte i 

den här studien. För att en byggnad ska betraktas som ett minienergihus eller ett passivhus måste 

den verkliga energianvändningen mätas under ett år. Därefter verifieras energianvändningen vilket 

inte får överskrida energi och effektkraven som erhålls av Forum för Energieffektiva Byggnaders, 

FEBY kravspecifikation.9   

Tillvägagångssättet för att energieffektivisera en byggnad kan göras enligt två principer. Den första 

principen innebär byggnadstekniska åtgärder och det andra är installationstekniska åtgärder. 10 

Kyotopyramiden är en metod som tillämpas mest idag och visar hur effektiviseringen går till. Det är 

även den metoden som den här rapporten kommer att utgå ifrån när en byggnad 

energieffektiviseras. 

 

Figur 2.2 Kyotopyramiden.11  
 

                                                 
8 Andrén, Lars & Tirén, Lars M-G (2010).  Passivhus: en handbok om energieffektivt byggande, s. 18 

9 Gross, Holger (2010).  Energismarta småhus: vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och ingenjörer, s. 71 f 

10 Gross, Holger (2010).  Energismarta småhus: vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och ingenjörer 

11 Kvernes, Magdalena & Yverås, Veronica (2010).  Dags att leverera: från passivhus till energirika byggnader 
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Energieffektiviseringen enligt kyotopyramiden börjar från botten av pyramiden med att minska 

värmeförlusterna genom ökad mängd isolering, val av fönster och dörrar med låga U-värden, tätare 

klimatskärm.  

Nästa steg är rätt val av ventilationssystem som återvinner värmen ur frånluften som annars skulle 

ventileras ut och sedan även installera solfångare för uppvärmning av tappvarmvatten. I bruksskedet 

kan burkaren sedan minska elanvändningen ytterligare med val av omsorgsfulla lågenergiapparater.  

Om det sedan är möjligt kan brukaren främja miljön med att väja energikälla från förnybara 

resurser.12  

2.2.1 Marknad för lågenergihus 

Idag finns det mindre än 100 stycken lågenergivillor i Sverige.  Andelen nybyggnationer av 

lågenergibyggnader var 0,7 % år 2008, 2,2 % år 2009 och 7,2 % år 2010.  Det är en signifikant 

ökning men för villor är andelen av nybyggnation som är lågenergibyggnader år 2010 endast 1 % 

som motsvarar totalt ca 15 000 m2 Atemp.
13  Enligt Skanska ska även 175 Svanenmärkta villor med en 

energianvändning på högst 75 % av gällande BBR kraven byggts runt om i landet.  

Tabell 2.3 Totalt antalet uppförda lågenergivillor i Sverige.14 

 

                                                 
12 Gross, Holger (2010).  Energismarta småhus: vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och ingenjörer . 2., rev. utg. Stockholm: 

Gross Produktion 

13 Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader (2011), LÅGAN Rapport 2011:01 
14 Ibid. 
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Figur 2.3 Antalet nybyggda lågenergibyggnader senaste 10 åren. LEB- Lågenergibyggnader        
Källa: (SCB, 2011) 
 

Kostnaderna för lågenergihus är enligt vissa källor mellan 2 % till 10 % högre än traditionella hus 

med den byggnorm som gäller idag15.  Enligt en undersökning av alla uppförda lågenergivillor i 

Sverige har endast 10 villor angivit kostnaderna vilket visar på en investeringskostnad på                

19 500 kr/m2.16  

Problemet idag är att byggherrar tvivlar när det gäller att bygga energieffektivt trots att 

merkostnaderna är bara några få procent mer. Ett alternativ för att öka intresset hos byggherrar är 

att visa den ekonomiska vinningen mellan traditionella, minienergi och passivhus över den 

ekonomiska livslängden.  

2.2.2 Miljöpåverkan från lågenergihus 

Lågenergihus förbrukar i regel mindre elenergi än traditionella byggnader och ger inte upphov till 

några större utsläpp av koldioxid lokalt där det används. Koldioxidbelastningen uppkommer istället 

vid produktion av el och beror på hur elen producerats. I Sverige produceras el av kärnkraft, 

vattenkraft och vindkraft vilket ger låga koldioxidutsläpp jämfört med utländskt el som till större 

delen produceras av fossila bränslen. Uppskattning av hur mycket koldioxid en kWh producerad el 

kan göras med bl.a. en beräkningsmodell som nordisk mix har framställt. Enligt nordisk mix 

motsvarar 1 kWh omkring 0,1 kg koldioxid. För fossila bränslen är motsvarigheten ca 1 kg 

                                                 
15 Andrén, Lars & Tirén, Lars M-G (2010).  Passivhus: en handbok om energieffektivt byggande . Stockholm: Svensk Byggtjänst 

16 Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader (2011), LÅGAN Rapport 2011:01 
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koldioxid/kWh. För att veta exakt hur mycket koldioxid varje kWh motsvarar kan den brukare som 

är intresserad kontakta sin elleverantör för mer information.17 

 

2.3 Minienergihus 

Minienergihus är utseende- och funktionsmässigt likt traditionella hus. Skillnaden är klimatskärmens 

låga genomsnittliga värmegenomgångskoefficient och täta klimatskärm vilket bidrar till mindre 

transmissionsförluster (värmeförluster) genom klimatskalet.  

Effekt- energibehovet för uppvärmning är strängare än för traditionella hus (se tabell 2.1) vilket är 

en fördel eftersom mängden köpt energi för eluppvärmda byggnader minskar. 

Nedan redovisas FEBY kriterier för minienergihus. 

Tabell 2.4 Effektkriterier för samtliga elvärmda byggnader18 
 
Effektkrav för bostäder och lokaler 

 Klimatzon I II III 

Maximal effekt Pmax 
20 18 16 

[kWh/m² Atemp + garage] 

    Effektkrav för en - och familjehus < 200 m2/bostad 

Klimatzon I II III 

Maximal effekt Pmax 
24 22 20 

[kWh/m² Atemp + garage] 

 

Tabell 2.5 Köpt energi för elvärmde bostäder19 

Klimatzon I II III 

Eköpt 44 42 40 
kWhköpt/m2 Atemp+garage 

 

Övriga kriterier på minienergihus är luftläckaget genom klimatskärmen som inte får överstiga 0,3 l/s 

m2 vid en tryckskillnad på 50 Pa och att fönster inklusive båge, kram och glas får högst ha ett U-

värde på 1,00 W/m2 K.20 

 

                                                 
17 Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader (2011), LÅGAN Rapport 2011:01 

18 FEBY (2009). Kravspecifikation för minienergihus, [Göteborg]: Forum för Energieffektiva Byggnader 

19 Ibid. 

20 Ibid. 
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2.4 Passivhus 

Passivhus är byggnadsmetod speciellt framtagen för att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå en viss 

standard för byggnaden. Det finns både svensk och internationell standard. Byggnaden är ett 

välisolerat och lufttät hus som saknar traditionellt värmesystem. För passivhus är FEBY kriterier 

ännu strängare än för minienergihus och illustreras i tabellerna nedan. 

Tabell 2.6 Effekt- och energikriterier för passivhus  
 
Effektkrav för bostäder och lokaler 

 Klimatzon I II III 

Maximal effekt Pmax 
12 11 10 

[kWh/m² Atemp + garage] 

    Effektkrav för en - och familjehus < 200 m2/bostad 

Klimatzon I II III 

Maximal effekt Pmax 
14 13 12 

[kWh/m² Atemp + garage] 

    Köpt energi  
   Klimatzon I II III 

Eköpt 34 32 30 
kWhköpt/m2 Atemp+garage 

 

Övriga kriterier för passivhus är luftläckaget genom klimatskärmen som inte får överstiga 0,3 l/s m2 

vid en tryckskillnad på 50 Pa och att fönster inklusive båge, kram och glas får högst ha ett U-värde 

på 0,90 W/m2 K.21 

 

  

                                                 
21 FEBY (2009). Kravspecifikation för passivhus, [Göteborg]: Forum för Energieffektiva Byggnader 
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3 Byggprocessen 

3.1 Vikten av kommunikation  

Byggprocessen är det skede som inträffar efter att byggherre eller beställare beslutat om projekt. 

Byggherren kan vara en privatperson, ett företag eller en organisation. Skillnaden mellan beställare 

och byggherre är i lagens mening den som låter uppföra en byggnad eller anläggning för sin egen 

räkning och kommer att äga den färdiga byggnaden kallas för byggherre. Byggherren kan delegera 

ansvar på ombudsman som i sin tur kallas för beställare och har ofta special kompetens inom 

området. En byggherre kan också vara beställare om byggherren agerar på egen hand. 22 

 

Identifiera behov Systemhandlingar Gemensam upphandling Detaljprojektering Driftsättning 

Kravspecifikation Energiberäkningar Avstämning ekonomi Produktion Driftuppföljning 

Ekonomiska ramar   mot krav  Kontroll mot  Verifiering  

Alternativa lösningar     kravspecifikation Erfarenhetsåterföring 

Program      Slutbesiktning Servicebesök 

        Garantibesiktningar 

          Figur 3.1 Byggprocessen23  
 

Byggprocessen inleds med en behovsutredning som resulterar till ett lokalprogram med upplysningar 

om vilka utrymmen som byggnaden ska innehålla, t.ex. vilket typ av kök, arbetsrum, antal toaletter, 

storlek på vardagsrum, antal sovrum, takhöjd, planlösning mm.24 När lokalprogrammet är klart 

anlitar byggherren en arkitekt som utformar byggnaden enligt byggherrens lokalprogram som 

resulterar till A – ritningar. Konstruktören utformar sedan konstruktionen som utför krav på 

stabilitet och bärighet utifrån de A- ritningar som arkitekten överlämnat. Efter grundliga kontroller 

överlämnas sedan konstruktörens K-ritningar till en El respektive VS, ventilations konsulter som i 

sin tur dimensionerar vatten, värme och kylanläggningen. Ledet från A-ritningar till färdiga 

bygghandlingar innebär allt från några få ritningar till hundratals ritningar beroende hur komplicerad 

byggnaden är.  Under projekteringen sker i regel många kompromisser med olika tekniska 

lösningar.25 God kommunikation mellan de olika parterna ett avgörande för korrekta bygghandlingar 

så att inte beställarens funktionskrav negligeras på vägen. 

                                                 
22 Nordstrand, Uno (2000).  Byggprocessen . 3. uppl. Stockholm: Liber 

23 Andrén, Lars & Tirén, Lars M-G (2010).  Passivhus: en handbok om energieffektivt byggande . Stockholm: Svensk Byggtjänst.  

24 www.byggahus.se/artiklar/checklista-byggprocessen 2010-03-28   

25 Nordstrand, Uno (2000).  Byggprocessen . 3. uppl. Stockholm: Liber s. 53-126 

Utredningsskede  

 Projektering 

Upphandling 

Produktion 

Brukande 

http://www.byggahus.se/artiklar/checklista-byggprocessen


13 
 

3.2 Samarbete och systemtänkande  

Att köpa ett nytt hus är antagligen den största ekonomiska investeringen en privat byggherre gör i 

livet. Av den orsaken är det viktigt att vara omsorgsfull och skaffa alla upplysningar som går att 

komma över. Redan innan beställaren (i den här rapporten avser det byggherren) fattar beslut om att 

köpa ett hus är det nödvändigt att i ett tidigt skede kontrollera att det tilltänkta huset passar in på 

den valda tomten genom att studera detaljplanen. De bestämmelser som gäller i detaljplanen skapar 

grund för husets utformning, innehåll och funktioner i avsikt att få den byggnaden (hus, villa) som 

önskas.26 

 

Ekonomin är viktig faktor vid husköp och det är i slutstadiet budgeten som avgör vilka funktioner 

huset kommer att ha. Vissa hustillverkare har färdiga koncept som snabbt kan lämna ett anbudspris 

på de önskemål och krav beställaren har. Vill beställaren emellertid begära andra önskemål än de 

färdiga koncepten sätts genast beställarens kompetens på prov. Kunskapsbristen hos byggherrar och 

entreprenörer är en av orsakerna till varför det byggs mindre lågenergihus idag.  Beställarens 

begränsade kunskaper om funktionskrav, energiprestanda, brist på långsiktigt tänkande har resulterat 

till sämre kvalitet på hus.27  Huset som ska uppföras ska vid överlämnandet överensstämma med 

byggherrens förväntningar. Problemet idag är att många av de färdigbyggda byggnaderna stämmer 

ofta inte överens med beställarens förväntningar särskilt när det gäller lågenergihus.28 

En beställare som inte arbetar inom byggteknik eller inom fastighetsförvaltningen saknar kunskaper 

om byggprocessen och förlitar sig helt på vad marknaden offererar och de entreprenörer som 

engageras för genomförandet av ett byggnadsprojekt. I projekteringen sätts driftekonomin sällan i 

centrum och värdesättas inte utifrån byggnadens förväntade livslängd. Undersökningar som gjordes 

av husförsäljare fastställer att endast 20 % av blivande husägare är intresserad av att få veta om 

byggnadens energieffektivitet och uppvärmning.  ”Kräver inte kunden bättre hus ur energisynpunkt 

kommer antagligen inget att hända”.29 

När det gäller metod för att bygga lågenergihus i synnerhet passivhus är det viktigt att de inblandade 

är insatta i projektet och funktionsmålen. Samarbetet mellan parterna ska bidra till kunskapsutbyte 

och hela tiden ha kvalitet och energianvändning som fokus. Systemtänkandet leder ofta till bra 

resultat, det är därför viktigt att förstå helheten och att planera noga så att felaktiga tolkningar inte 

uppstår bland parterna. Det är också angeläget att beställaren har en överordnad insikt om vad 

projektet syftar till.  Det är av den orsaken viktigt att utbilda personal och tjänstemän inom 

byggbranschen för att lyckas med ett systemtänkande.  

                                                 
26 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser: 2002 års revidering. 4. uppl., 2002 (2002). Karlskrona: Boverket 

27 Sega gubbar? (2009), Diarienummer: 2008/65-3, Statskontoret, Stockholm. s, 39-75 

28 Andrén, Lars & Tirén, Lars M-G (2010).  Passivhus: en handbok om energieffektivt byggande . Stockholm: Svensk Byggtjänst  

29 Värme i villan: (2010). Publikationer utgivna av Energimyndigheterna. 
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”Resultatet blir inte bättre än den svagaste länken i kedjan därför är det viktigt att göra rätt från 

början” 30 

3.3 Val av entreprenadform 

Upphandling av byggentreprenör ska väljas med hänsyn till beställarens kompetens. I en 

totalentreprenad har entreprenören färdiga tekniska lösningar (material, vara, konstruktion eller 

utförande) som ska uppfylla byggherrens funktionskrav. Det finns således mycket begränsade 

möjligheter för byggherren att påverka de tekniska lösningarna hos vissa totalentreprenörer. Om 

byggherren insisterar på egna tekniska lösningar är det inte med säkerhet att de fungerar i ett system 

där helheten utgörs av en rad olika delsystem.31 Entreprenören är inte heller ansvarig om beställarens 

krav på viss teknisk lösning inverkar destruktivt på andra av byggherrens förskrivna tekniska 

lösningar.32 

De problem som kan uppstå i en totalentreprenad medför att kvaliteten och energiprestanda inte 

uppfyller byggherrens krav. Anledningen till detta är anbudspriset, tidspressen och störningar i 

informationsströmmen mellan de olika entreprenörsleden.33   

När det gäller utförandeentreprenader är det byggherren som ska tillhandahålla samtliga ritningar 

och tekniska beskrivningar. Projekteringen görs i samarbete med inhyrd projektledare som i sin tur 

anlitar konsulter. När bygghandlingarna är utförda upphandlas en eller flera entreprenörer som 

senare ska uppföra byggnaden enligt de ritningar och tekniska beskrivningar som gestaltades vid 

projekteringen. Entreprenören har utförandeansvar och måste strikt utgå från tillhandahållna 

ritningar och beskrivningar. Om byggherren inte haft kunskap eller möjlighet att tillkännage om vilka 

funktionskrav som ska uppfyllas kommer byggherren att gå miste om de funktionsmål som 

tillönskats när byggnaden är färdigställt. Det är till följd av detta det kan bli oväntade resultat med 

skador och fel som påföljder om byggherren inte i tidigt skede tydligt angivit de krav som ska 

uppfyllas. 

                                                 
30 Andrén, Lars & Tirén, Lars M-G (2010).  Passivhus: en handbok om energieffektivt byggande . Stockholm: Svensk Byggtjänst  

31 Nordstrand, Uno (2000).  Byggprocessen . 3. uppl. Stockholm: Liber s. 209 ff. 

32 ABT 06 Kapitel 1 § 1-8 

33 Andrén, Lars & Tirén, Lars M-G (2010).  Passivhus: en handbok om energieffektivt byggande . Stockholm: Svensk Byggtjänst 
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4  Metod  
 

Metoden för genomförandet av kostnadsanalysen mellan traditionellt byggda hus och lågenergihus 

har skett med enligt av Kyotopyramidens olika energieffektiviseringsteg.   

Den här studien har inte utgått från några färdiga husritningar och beskrivningar. Genom att 

tillämpa en stor del av kunskapen som erhållits under högskoleutbildningen samt litteraturstudier 

och datorprogram har man kunnat planera, beräkna och utforma de olika byggnadstyperna.  För att 

förstå metoden av utförda beräkningar och motiveringar till utformningen uppdelas arbetet i fem 

olika processer, där varje process analyserades och avslutas innan nästkommande process kunde 

startas. Indelningen av de olika processerna redovisas i kronologisk ordning enligt processkartan 

nedan. 

 

 

4.1 Indata och krav 

Utgångspunkten för bestämning av energi- och värmeeffektbehov är BBR:s krav för traditionellt hus 

och FEBY:s kriterier för minienergihus och passivhus. Den vanligaste formen av småhus är enligt 

hustillverkare rektangulära. I den här rapporten grundas indata med hänsyn till formen på huset och 

normkraven.  

4.2 Energiberäkningsprogram  

Med hjälp av beräkningsmodellen i kapitel 6 har det skapats enskilda energiberäkningskalkyler för 

traditionella hus, minienergihus och passivhus i Microsoft Excel. Energiberäkningskalkylerna och de 

kommersiella energiberäkningsprogrammen,  Isover, BV2, och Energihuskalkyl testades med samma 

indata och sedan jämförde utdata.  

Resultat 

Kostnadsanalys 

Konstruktion och utformning 

Energiberäkningar 

Energiberäkningsprogram 

Indata och krav 
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Resultatet av testerna uppvisade olika utdata på den totala energiförbrukningen. Orsaken till 

differensen var att de kommersiella energiberäkningsprogrammen använder olika standardvärden 

och uppskattningar av den tillförda energin i form av solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme, 

spillvärme från hushållsapparater, tappvarmvatten mm.  

Enligt de beräkningsmodeller som skapats i Microsoft Excel skiljde resultatet med endast några 

procentenheter gällande effektbehov och energiförbrukning jämfört med kommersiella 

energiberäkningsprogram eftersom hänsyn till solens inverkan försummas i beräkningarna.  

Motivationen till enskilda beräkningsprogrammen i Excel var för att överblicka olika delresultat 

istället för slutresultatet som de kommersiella datorprogrammen levererar. De Excel baserade 

beräkningsprogrammen ger också en djupare förståelse och större flexibilitet som kan användas för 

liknande projekt i framtiden.  

4.3 Energibalansberäkning 

För att räkna ut värmeförluster krävdes det U-värden för samtliga byggnadsdelar i klimatskalet.  

Först beräknades energibalansen för ett traditionellt hus utan hänsyn till konstruktioner och material 

men med hänsyn till faktorer såsom klimat, klimatskärmens delytor, köldbryggor, ventilation, 

värmeåtervinning och tillskottsvärme. Resultatet jämfördes sedan med BBR:s energikrav. Om 

resultatet inte klarade BBR - kraven justerades  indata för alla byggnadsdelars U-värden så att det till 

slut uppfyllde kraven. Parallellt med detta analyserades om det var byggtekniskt möjligt att bygga 

respektive byggnadsdel med de U-värden som efterfrågades.  

När energiberäkningarna för traditionella huset slutförts tillämpades kyotopyramiden för vidare 

energieffektivisering som bestod i huvudsak av lägre U-värden för fönster och dörrar och ökad 

isoleringsmängd i klimatskärmen och effektivare värmeväxlare.  

4.4 Konstruktion och utformning 

Utformningen av konstruktionerna skedde efter dimensioneringen av U-värden för 

grundkonstruktion, ytterväggar, innerväggar och tak med hjälp av datorprogrammet BidCon bygg 

som är ett datorhjälpmedel som utför anbudskalkyler för ett eller flera projekt. Programmet 

innehåller bl.a. färdigkonstruerade byggnadsdelar som redovisar alla ingående materialskikt för 

respektive byggnadsdel. Byggnadsdelarna kan redigeras för att erhålla de funktioner som önskas.  

När varje byggnadsdel motsvarande de dimensionerande U-värden samt installationstekniska 

detaljerna samlades alla byggnadsdelar i en mängdförteckning.  Det som inte inkluderades i 

mängdförteckningen var fönster, dörrar med lågt U-värde och FTX- system eftersom programmet 

saknade uppgifter på dessa. Priserna för dessa hämtades istället direkt från leverantörerna. All 

information om ingående material, mängder,  priser  redovisas i olika specifikationer i bilagorna.    

4.5 Kostnadsanalys 

Anbudspriset beräknades för samtliga byggnadstyper. Därefter gjordes det en kostnadsjämförelse 

mellan de olika byggnadstyperna. Varje analys beskrivs med hjälp av beräkningar, tabeller och figurer 
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som innefattar byggnadstypernas energiprestanda, livscykelvinst och hur energieffektiviseringen 

påverkar koldioxidutsläppen.  

  



18 
 

5 Beskrivning av husens byggnads- och installationstekniska 

lösningar 
 

I detta kapitel beskrivs byggnads- och installationstekniska lösningar för det traditionella huset och 

de åtgärder som gjorts för att reducera energiförbrukningen för att uppnå minienergihus och 

passivhus standard. I själva verket beräknades energi- och effektbehovet för samtliga byggnader 

innan konstruktionsutformningen. Här väljer vi att beskriva detta i omvänt ordning, dvs. byggnads- 

och installationstekniska lösningar med bildillustrationer och beskrivningar och sedan beräkna och 

redovisa energi- och effektbehovet för respektive byggnad.  

5.1 Förutsättningar 

Utgångspunkten för beräkningarna är ett traditionellt enplanshus (småhus, villa) med tre sovrum, ett 

vardagsrum, kök, badrum och tvättrum. Boaren antas vara lika stor som den tempererade arean Atemp 

på 100 m2 . Rumshöjden är 2,4 m och byggnaden ska i första hand dimensioneras så att det uppfyller 

de gällande BBR kraven på specifik energianvändning för klimatzon III. 

 
Figur 5.1 Huset på bilden representerar samtliga byggnadstyper 
  

Ljus och ljud 

Byggnaden har utformats så att ljusförhållanden är tillfredställande i alla rum  med tillgång till 

direktljus. Kravet för fönsterarean är enl. BBR är 10% av golvarean.  

Bullerstörningar leder till ohälsa med sömnstörningar och stress. Byggnaderna är visserligen 

placerade utanför tätorten med lite trafik och riskerar därför inte buller som orsaks från yttre 

omgivning. Det som har tagits hänsyn är buller från innemiljön. Samtliga rum är ljudisolerade och 

uppfyller ljudklass B. Nybyggda välisolerade och lufttäta hus släpper in mindre buller utifrån men det 
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släpper även mindre ljud som alstrats inomhus. Detta kräver att inneväggar, ventilationsinstallationer 

ljudisoleras så att spridningen av ljud begränsas. I passivhus som är mycket välisolerad måste man 

ibland även tänka på materialvalet t.ex., stegljudisolerande eller ljudabsorberande material för golv 

och andra ytor för ett få bullerfritt innemiljö34.  

Planlösning 

Planlösningen har ritats med AutoCad. Samtliga rum tar hänsyn till det som nämnts ovan så som 

ljud, ljus och tillgänglighet och gäller för samtliga hus som kommer att behandlas i den här 

rapporten. Motivet till öppna planlösningen är för att underlätta luftströmmen i byggnaden. 

Figur 5.2 Planlösning för samtliga byggnadstyper där beteckningarna X - FTX- aggregat, T-

tvättpelare med tvättmaskin och torktumlare, S-städskåp, K-kyl, F-frys och B- skafferi. 

                                                 
34 Gross, Holger (2010).  Energismarta småhus: vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och ingenjörer . 2., rev. utg. Stockholm: 

Gross Produktion 
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5.2 Klimatskärmen 

Klimatskärmen består av golv, ytterväggar, vindsbjälklag, fönster och dörrar. Den totala arean på 

fönster är 15 % av boarean. Det finns en altandörr med ett glasparti på 0,5 m2  på söderfasaden och 

en ytterdörr på norra fasaden. Byggnadsdelarna nedan är konstruktionsdelar som konstruerats i 

BidCon-bygg med dess U-värden och ingående material som kommer att ingå i respektive 

byggnadstyp. 

Grundkonstruktion för traditionellt- och minienergihus U-värde  = 0,15 W/m2K. 

 100 mm betong 

 100 mm cellplast 

 120 mm cellplast 

 

Grundkonstruktion för passivhus med extra isolering U= 0,08 W/m2K. 

 

 100 mm betong 

 4 x 100 mm cellplast 

 

Yttervägg, träregel med lockpanel för traditionellt- och minienergihus U = 0,15 W/m2K 

 

 22 mm lockpanel + spikläkt 28x70 s. 600 ink. Utv målning 

 45 mm Isolering västkustskiva 

 Reglar 45 x 170 s600 

 170 mm mineralull 

 0,2 mm Plastfolie 

 Spikregel 45 x 70 s600 

 75 mm mineralull 

 13 mm gipsskiva 

 

 

 

 

  
 

         Betong     

1                                    
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Yttervägg, träregel med lockpanel för passivhus U = 0,10 W/m2K 

 
 

 22 mm lockpanel + spikläkt 28x70 s. 600 ink. Utv målning 

 45 mm Isolering västkustskiva 

 Reglar 45 x 170 s600 

 170 mm mineralull 

 120 mm mineralull 

 0,2 mm Plastfolie 

 Spikregel 45 x 70 s600 

 13 mm gipsskiva 

 
Storleken på fönster och dörrar och dess U-värde sim ingår i kostnadsberäkningarna 

  Typ   Storlek 

 
  
 

    

  

    

  3-glas Vridfönster 5 x 5              

  Elit Complete Alu 10 x 10              

  • U-värde 1,1 14 x 14             

  
• U-värde 0,8 
• Utv alu.beklätt               

  • Inv vitmålat               

  Dörrar                 

  Altandörr 3-glas 10 x 21             

   Ytterdörr trä 10 x 21             

  
• U-värde 1,1 
• U-värde 0,8               

 

Vindsbjälklag för traditionellt och minienergihus, lösull U = 0,15 W/m2K (mm) 
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Vindsbjälklag för passivhus, lösull U = 0,08 W/m2K (mm) 

 

 

5.3 Ventilation och värmeanläggning 

FTX -system som är ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning valdes till samtliga 

byggtyperna. FTX -systemet består av följade: 

 Till och frånluftsdon 

 Distributionssystem, kanaler som distribuerar till och frånluft.  

 Luftbehandlingsaggregat, fläkt värmarebatteri (även kylbatteri), filter och värmeåtervinning 

 Styr- och reglersystem för temperatur, tryck och luftflöden 

Systemets funktion är att tillföra frisk luft och transportera bort förorenad luft. Förutom luftväxling 

ska det även medverka att förorenad luft inte sprids i byggnaden. FTX- system kallas även för 

balanserad ventilation eftersom tryckskillnaden behålls konstant över klimatskalet.  

Låga tryckskillnader mellan inne- och uteluften är en viktig förutsättning för att systemet ska fungera 

optimalt därför krävs det en tät klimatskärm så att det inte uppstår ofrivillig infiltration när 

byggnaden påverkas av vindbelastning.  

Temperaturåtervinningsgraden på aggregaten varierar mellan 70 – 90 % beroende på fabrikat och 

vilken typ av värmeväxling som används.35 Värmeåtervinningen bidrar till minskat energibehov för 

eftervärmning av tilluften. FTX- system kan med ett värmebehandlingsbatteri tillföra värme när 

internvärmen inte räcker till. 

  

                                                 
35 Gross, Holger (2010).  Energismarta småhus: vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och ingenjörer . 2., rev. utg. Stockholm: 

Gross Produktion 
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Distributionen av till- och frånluft sker med en fläkt i varje kanal. Fläkten väljs med hänsyn till dess 

SFP värde (Specific Fan Power) som är ett mått på ventilationssystemets eleffektivitet. Den svenska 

benämningen på SFP är specifik fläkteleffekt.  Definitionen av SFP är summan av till- och 

frånluftsfläktens eleffekt per luftflöde i systemet.  

     
                  

    
   (kW/m3/s)   (ekv 5.1) 

      
Lågt SFP-värde fås med eleffektiva fläktar i kombination med rätt utformning av kanalsystem som 

reducerar tryckfallen*  så mycket så möjligt. Detta sker genom att dra så raka och korta lufttäta rör så 

möjligt med få antal böjar, rätt diameter på rör, låg lufthastighet och injusterade* don för ett optimalt 

luftflöde med låg ljudnivå och drag.  

Som regel så ska man sträva efter så att: 

” Den tryckökning som fläkten ger vid ett visst luftflöde ska vara lika stor som summan av  

tryckfallen i den dimensionerade sträckan i kanalsystemet”36  

* Tryckfall uppstår pga. friktion mellan kanalens yta och luftströmmen. Tryckfallet ökar ytterligare 

när luftströmmen tvingas ändra riktning. 

* Arbete med att ställa in spjäll och don så att önskat ventilationsflöde erhålls i varje till- och 

frånluftsdon för ett optimalt luftflöde med låg ljudnivå och drag. 

Fördelar och nackdelar  

Fördelen med FTX- system är att det saknar radiatorer vilket ger större flexibilitet för möblering 

jämfört med traditionella system. En annan fördel med FTX -systemet är att luften filtreras innan 

det distribueras till tilluftskanaler och don. Om systemet erhåller den tillsyn som fodras samt 

monteras, injusteras på ett korrekt sätt kommer systemet att bidra till bättre inneklimat än andra 

system. Resultatet blir dragfri tillförsel av ventilationsluft och hälsosam innemiljö.37  

Den främsta nackdelen med systemet är att den kräver underhåll, t.ex. filtret måste bytas regelbundet 

(var 6-12 månad) för att inte luftflödet ska minska eller fläktvarvtalet öka och därtill även rengöring 

av luftkanalerna. 

 

 

  

                                                 
36 Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s.2-97 

37  Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 
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Val av FTX- aggregat 

För det här projektet valdes en motströmsvärmeväxlare (se figur 5.4) med eftervärningsbatteri. 

Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad är 80 % för traditionella och 85 % för minienergihus och 

för passivhus.  

Aggregatet placeras i tvättrummet med avluftskanal genom yttertaket och uteluftsintag genom 

fasaden. Byggnaden förses även med en separat immkanal i köket eftersom fett och andra partiklar 

skadar värmeväxlaren och kan orsaka brand. I figur 5.3 beskrivs principen för ett FTX- system. I 

figuren är aggregatet placerat på vinden samt att luftintaget sker på genom yttertaket.  

 

Figur 5.3 Princip figur på FTX- system38 
 
1. Frisk uteluft tas in så högt så möjligt i huset eftersom det är renast där = tilluft. 

2. Den kalla tilluften värms med hjälp av den varma rumsluften = frånluft. 

3. Uppvärmd tilluft fördelas i huset. 

4. Den förorenade frånluften tas ut från kök och badrum. Ofta finns det en separat kanal för                   

köksfläkten eftersom det annars kan samlas fett i värmeväxlaren, vilket kan vara en brandrisk. 

5. Frånluften lämnar sin värme till tilluften i värmeväxlaren och passerar ut. 

                                                 
38 http://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat/1392-vm-1.html 
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Figur 5.4 FTX- aggregat med motströmsvärmeväxlare39 
 

  

                                                 
39 energimyndigheterna.se 
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6 Energi- och effektbehovsberäkningar 
 

Det här kapitlet beskriver en byggnads energibalans och effektbehov, olika faktorer som påverkar 

energianvändandet samt beskrivning av olika definitioner som kommer att användas vidare i 

rapporten. 

6.1 Byggnadens energibalans 

Ett hus behöver energi för uppvärmning, tappvarmvatten, drift av byggnadens installationer, 
fastighetsel och ibland även för att kyla ner byggnaden.  

 
Figur 6.1 Energibalansen i en byggnad40 

 
Den maximala tillåtna energianvändningen begränsas av Boverkets Byggreglers energikrav, BBR-
krav vars specifika energianvändning inte får överskridas. Gränsvärdet av energibehovet för 
elvärmda bostäder beror på vilken klimatzon (se sid 6) byggnaden uppförs. Den specifika 
energianvändningen kan beräknas för hand med gradtimmar eller med hjälp av avancerade 
beräkningsprogram. Den metod som följer härnäst bygger på handberäkningar. 
 
Qenergi  byggnadens energianvändning under ett år 

Atemp golvarea i utrymmen som uppvärms mer än 10 °C 
 
  

                                                 
40 www. controlengineering.se 
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Det totala energibehovet under ett år beräknas enligt ekvationen nedan. 

                                              (ekv. 6.1) 

 

Qt Transmissionsförluster inklusive kölbryggor 

  

(kWh/år) 

  Qv Ventilationsförluster 

    

(kWh/år) 

  Qov  Oavsiktlig ventilation, luftläckageförluster inklusive vädring (kWh/år) 

  Qtvv Uppvärmning av tappvarmvatten 

   

(kWh/år) 

  Qdr.el  Energi för pumpar, fläktar, värmepumpar mm.                                     (kWh/år) 

Qvå Solfångare, solceller, värmepumpar mm                                                (kWh/år) 

 Qtillskott Värme som genereras av personer, belysning och elapparater (kWh/år) 

   

Transmissionsförluster 

Värmemängden som transmistteras genom klimatskärmen beräknas med specifika 

värmeförlustfaktorn, Qt enligt ekvationen nedan  

   

               
t
  Ui    i

n

i  

   
k

m

k  

  lk   
j

p

j  

        

      (ekv. 6.2)41 
där   Ui  = värmegenomgångstal för en byggnadsdel (W/m2K) 

 Ai  = byggnadsdelens invändiga area (m2) 

  
k
  = värmegenomgångstal för linjära köldbryggor (W/mK) 

  lk  = linjära köldbryggans längd (m) 

  
j
  = värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga (W/K) 

 

Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster utgör en stor del av den totala värmeförlusten som beräknas med 

ventilationens specifika värmeförlustfaktor, Qv  enligt ekvationen nedan. 

  

                             (W/K)        (ekv. 6.3) 31 

 

där     = luftens densitet, 1,2 kg/m3 

 cp = luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kg K 

 qv  = reglerat ventilationsflöde (m3/s) 

                                                 
41  Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 
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Luftläckage 

Luftläckageförluster utgörs av uteluft som genom otätheter, konvektion läcker både in i och ut 

genom klimatskärmen. Den oavsiktliga ventileringen som uppstår är av storleksordningen 4 % av 

det luftläckage som fås vid 50 Pa tryckskillnad med övertryck på insidan av byggnaden och beräknas 

med specifik värmeförlust, Qov .   

 

                                      (W/K)     (ekv. 6.4)42  

 

där  ρ  = luftens densitet, 1,2 kg/m3 

 cp = luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kg K 

 qov  = oavsiktligt ventilationsflöde (m3/s) 

 

 

Total värmeförlust 

De totala värmeförlusterna innefattar, transmissionsförluster, ventilationsförluster och 

luftläckageförluster. Har byggnaden värmeväxlare med temperaturverkningsgraden ƞ som tar till 

vara på ventilationsluftens värme beräknas de totala förlusterna enligt ekvationen nedan. 

 

                                                      (kWh/år)              (ekv. 6.5)43  
 

Där Gt = gradtimmar (°Ch/år) 

 ƞ = Temperaturverkningsgrad på värmeväxlaren  

Gradtimmar 

Gradtimmar är antalet timmar då byggnaden behöver energi för att värmas upp till en viss 

temperatur (gränstemperatur, se fig 6.2). Gradtimmarna kan avläsas från tabell med gradtimmar för 

olika normalårstemperaturer eller beräknas med hjälp av ortens varaktighetsdiagram med ekvationen 

nedan. I denna studie användes tabell med gradtimmar. 

                

    

   

 

                     Tg           = gränstemperatur (°C)    (ekv. 6.6)  
 

 

                                                 
42 Petersson, Bengt-Åke (2007).  Tillämpad byggnadsfysik . 3, [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 113 
43 Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 4:12  
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Figur 6.2  Den markerade arean under gränstemperaturen (Tg)  motsvarar behovet av köpt 

 energi för uppvärmning under ett år. Arean mellan de streckade linjerna Tinne och Tg 

 motsvarar tillskottsvärmen (Pg).  

     
Tillskotsvärmen som bidrar till gratisvärme kommer från människor, elapparater och solvärme. 
Gratisvärmen innebär att värmesystemet inte behöver tillföra mer effekt än till gränstemperaturen. 
Andra faktorer som påverkar gränstemperaturen är klimatskärmens isoleringsmängd, 
ventilationssystem och täthet som kan beräknas enligt följande 
 

           
                  

    
                   (ekv. 6.7)44   

     
Energibehov för uppvärmning av tappvarmvatten 

Energibehovet för tappvarmvatten varierar mycket och är beroende på brukarens ålder, vanor och 

beteende. Energibehovet för varmvatten uppskattas mellan 2000 - 5000 kWh per år och bostad. 

Familjer med barn och tonåringar förbrukar mer tappvarmvatten än äldre och ensamstående.45  Det 

går idag att minska energibehovet för varmvatten genom energieffektiva blandare och 

duschvärmeväxlare som kan ge en besparing upp till 4400 kWh per år.46  

                                                 
44 Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

45 Petersson, Bengt-Åke (2007).  Tillämpad byggnadsfysik . 3, [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

46 http://sparavarmvatten.se/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 
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Schablonmässigt kan årliga energibehovet för tappvarmvatten beräknas med följande ekvation: 

Qtvv = 365 · (5 + 0,015 · Atemp )  (kWh/år)   (ekv. 6.8)47            
  
Distribution och reglerförluster 

Energibehovet Qdr.el för distribution och reglerförluster beror på vilka tekniska installationer som 

kommer att nyttjas i bostaden. Ett utgångsvärde för årlig energibehov uppskattas vara mellan 500 - 

1500 kWh/år. 

Tillförd värme 

Mängden tillförd värme Qvå kommer från värmepumpar, solceller och solfångare. Värmetillskottet 

varierar beroende på vilken typ av värmesystem som används, storleken och placeringen av solceller. 

I denna rapport ingår inte något av dessa system.    

Totala tillskottsvärmen 

Tillskottsvärme är den värme som alstras av människor, hushållsel, tappvarmvatten, solvärme och 

hushållsapparater. Ungefär 80 % av hushållselen och 20 % av tappvarmvattnets energi tillgodogör 

bostaden. Tillskottsvärmen kan således beräknas schablonmässigt enligt ekvationen 6.9.  

Qtillskott = 365 · ( 80 % · (4,5 + 0,045 · Atemp) + 20 % · (5 + 0,015 · Atemp ) )  (kWh/år)   

 

Tillskottsvärme      =      Hushållsel     +         Tappvarmvatten (ekv. 6.9)48 

Exempel: 

Beräkna den värmeenergi som alstras av hushållsel och tappvarmvatten under ett år i en villa med 

arean 150 m2   

Lösning 

Enligt ekv 6.9  

Qtillskott = 365 · ( 0,8 · (4,5 + 0,045 · 150) + 0,2 · (5 + 0,015 · 150 ) ) = 3285 + 529,25 = 3 814,25 = 

3800 kWh/år 

Om elpriset är 1,5 kr/kWh så motsvarar tillskottsenergin ca 5 700 kr/år    

   

                                                 
47 Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

48 Ibid. 
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6.2 Beräkning av effektbehov enligt BBR 

Byggnadens effektbehov är den effekt som blir det dimensionerande värdet som en 

värmeanläggning ska klara av att värma upp huset under eldningssäsongen och bestäms utifrån 

ortens dimensionerande vinterutetemperatur  (DVUT), byggnadens värmetröghet och 

dimensionerande innetemperaturen (DIT). Effektbehovet bestäms för varje rum i byggnaden. Den 

effekt som erhålls bestämmer storleken på värmeelementet eller tilluftsflödet för att uppnå önskad 

temperatur. I den här studien har en förenklad metod använts. Metoden bygger på att beräkna totala 

effektbehovet. Eftersom principen är det samma för samtliga byggnadstyper som ingår i denna 

studie blir effektberäkningarna jämförbara. 

Pdim = Qtot · ( DIT – DVUT )    (W)   (ekv. 6.10)49 
  

6.3 Beräkning av effektbehov enligt FEBY  
Effektbehovet beräknas som summan av byggnadens transmissionsförluster och värmeförluster via 

ventilation och infiltration vid dimensionerande utetemperatur, efter avdrag för givet schablonvärde 

för intern spillvärme på 400 W. Solinstrålningens verkan och vädringsbeteende antas ge försumbar 

tillskottsvärme och förluster vid DUT20 och betraktas därmed som försumbara vid beräkning 

byggnadens effektbehov.  

Effektberäkningen ska ske vid en dimensionerande innetemperatur på 20 °C och en 

dimensionerande vinterutetemperatur bestämd enligt svensk standard SS 024310. (se sid 76-77) 

Ekvationen nedan är med avseende på ortens dimensionerande marktemperaturen och DUT20 som 

beror av tidskonstanten för ortens normaltemperatur under januari månad.50  

 

              

         
                                                                   

     

  

 

 
                                           

     

       

     
    (ekv. 6.11)51 
    

DUT20  = Ortens dimensionerande Utetemperatur (°C) 
Pintern = Tillförd effekt av människor och hushållsapparater = 400 W 
Um = Värmegenomgångstal för mark (W/m2K) 
Am = Markarea (m2)  

                                                 
49 Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

50 FEBY (2009). Kravspecifikation för passivhus, [Göteborg]: Forum för Energieffektiva Byggnader 

51 FEBY (2009). Kravspecifikation för minienergihus, [Göteborg]: Forum för Energieffektiva Byggnader 
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6.4 Byggnadens tidskonstant 
 

Byggnadens tidskonstant τ, mäts i timmar (h). Den är ett mått på den tid det tar för byggnadens 

innetemperatur att svara mot kortvarig förändring i utetemperaturen eller ett avbrott i 

värmetillförseln utan att det påverkar allt för mycket på inomhustemperaturen. 

En kort tidskonstant innebär att byggnaden svarar snabbt av omgivningens temperaturförändring. 

En byggnad som har högre tidskonstant betraktas som tung, värmetrög byggnad och påverkas 

långsammare än byggnader med lägre tidskonstant. 

Tidskonstanten kan beräknas genom att summera den värmeenergi som kan lagras i 

byggnadsmaterial, högst 100 mm mätt från den varma insidan av väggen, golvet och taket. Detta 

värde divideras med husets totala effektbehov. 

 Byggnadens tidskonstant τ beräknas enligt ekv 6.12 

  
    

                 
 

    (ekv. 6.12)52 
Där     
    
– Σ c·m är summan av omslutande byggnadsdelars värmekapacitet (Ws/K), 

– c är värmekapacitivitet (Ws/(kg K)), 

– m är massa (kg), 

– Σ U ·   är summan av transmissionsförlusterna inkl. köldbryggor (W/K), 

– U är värmegenomgångskoefficient (W/m2K), 

– A är area (m2) och 

– Qvent är värmeeffektförluster pga. ventilation och luftläckning (W/K). 

  

                                                 
52 Petersson, Bengt-Åke (2007).  Tillämpad byggnadsfysik. s. 290-291 
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6.5 Energiberäkningar för traditionellt hus  

Beräkningarna baserar sig på beräkningsmodellen redovisats i kapitel 6.1-6.4.  Beräkningarna har 

gjorts med Excel 2007  och sedan kontrollerats med BV2, Isover3.0 samt med  

beräkningsprogrammet på energihuskalkyl.se 

Energiberäkningarna med indata och utdata som redovisas nedan är inklistrade värden från Excel.  

Tabell 6.1 Beräkning av effekt och energibehov för traditionellt hus 

Klimatdata     

 

 

Ort  

 

Växjö 

DVUT Dimensionerande Utetemperatur [°C] – 12,9 

DIT Dimensionerande innetemperatur [°C] 20 

Tun Normalårstemperatur [°C] 

 

6,4 

Byggnadskonstruktion   

 

 

Byggnadstyp  

  

Småhus 

BOA Boarea   

  

100 

Atemp  Uppvärmd yta mer än 10 °C [m2] 

 

100 

 

Lufttäthet [l/s] 

  

0,6 

 

Ventilation l/s] 

  

35 

 

Antal personer i huset [st.] 

 

4 

Klimatskärm       

Byggnadsdel  
Area U-värde Ui · Ai 

m2 W/m2K W/K 

Golv 

 

100 0,15 15 

Ytterväg 

 

82,3 0,15 12,3 

Vindsbjälklag 100 0,15 15 

Fönster 

 

15 1,1 16,5 

Dörr   4,2 1,1 4,62 

  

301 ∑ Ui · Ai 63,5 

Köldbryggor       

Byggnadsdel  
Längd Psi ψ L · ψ 

m W/mK W/K 

Bottenbjälklag 42,3 0,04 1,69 

Fönster och dörrar 67 0,04 2,68 

Vindsbjälklag 42,3 0,02 0,85 

Takfot 

 

43 0,03 1,29 

Ytter och innerhörn 9,6 0,05 0,48 

Summa 

   

6,99 

 

Um 
Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 
        0,23 W/m2K 

BBR-krav OK 

0,4 W/m2K 

 

http://www.energihuskalkyl.se/
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Värmeförluster 

Qt Transmissions förluster 70,4 W/K 

Qv Ventilationsförluster 

 

8,4 W/K 

Qov Luftläckageförluster   8,7 W/K 

Qtot  

   

88 W/K 

 

Effektbehov för värmesystem     

                     Pdim = Qtot  ·(DIT-DVUT) =  2 880 W   

  

Qtillskott Värmetillskott från personer, hushållsel och tappvarmvatten 

 Energi   Effekt   

 Hushållsel 2628 kWh/år 300 W 

 Människor 1717 kWh/år 196 W 

 Varmvatten 475 kWh/år 54 W 

 Qtillskott 4819 kWh/år 550 W 

  

Eg  4 819    kWh Årlig tillförd gratisenergi (Qtillskott) 

Pg 550    W Värmeeffekt av gratisenergi 

Tg 14    °C Temperaturgräns 

 Gt 76 000    °Ch Gradtimmar  

  

Värmeförluster     Tillskottsvärme     

Qt + Qv + Qov 6 652    kWh/år QSolstrålning   0    kWh/år 

Qtvv   2 373    kWh/år QSolceller   0    kWh/år 

Qdr, el   1 300    kWh/år QSolfångare   0    kWh/år 

        Qtillskott   4 942    kWh/år 

Energibehov totalt 10 325    kWh/år Gratis energi 

 

4 819 kWh/år 

 

         
      

  

 

55 kWh/år · m2 Atemp BBR-krav Ok   

     

55 kWh/år · m2 Atemp   

Effektbehov                       29                W/m2 Atemp     

   



35 
 

 

Figur 6.3 Värmeförlusternas andel genom klimatskärmen 
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6.6 Energiberäkningar för minienergihus enligt FEBY krav 

Första steget i energieffektiviseringsåtgärden enligt kyotopyramiden innebar att reducera 

värmeförlusterna. De lösningar som valdes för att uppnå energi- och effektkraven för minienergihus 

var lägre U-värden på samtliga fönster och dörrar samt att luftläckaget genom klimatskärmen 

minskas från 0,6 till 0,3 l/s m2 vid en tryckskillnad på 50 Pa. 

Beräkning av minienergihusets värmekapacitet 

Material 
Tjocklek Densitet Area Värme-

kapacitvitet 
Summa 
värmekapacitet 

d (m) ρ (kg/m3) A (m2) c (Ws/kg,K) c ·m (Ws/K) 
Gips i yttervägg 0,013 900 82,3 800 770328 
Gips i innervägg 0,013 900 125,0 800 1170000 
Gips i vindsbjälklag 0,013 900 100 800 936000 
Betongplatta 0,1 2300 100 900 20700000 
 
 

 
 

 
 Σ = 23576328 

  
    

                 
 
        

       
      

 

 
DUT20 väljs med hänsyn till byggnadens tidskonstant. Observera att DUT20 för Växjö finns inte med 
i SS 02 47 10 tabell 2. Man har därför beräknat ett medelvärde för dimensionerande mark- och 
vinter- utetemperatur mellan Kalmar och Göteborg. Värdet 76 W/K motsvarar byggnadens totala 
effektbehov för transmission, ventilations- och läckageförluster, Qtot. 
 

Klimatdata     
 

 
Ort  

 
Växjö 

DUT20 Dimensionerande Utetemperatur [°C] – 12 
DIT Dimensionerande innetemperatur [°C] 20 

Tun Normalårstemperatur [°C]  
 

6,4 

Tmark Dimensionerande marktemperatur [°C] 
 

2,4 

Byggnadskonstruktion   
 

 
Byggnadstyp  

  
Småhus 

BOA Boarea   
  

100 
Atemp  Uppvärmd yta mer än 10 °C [m2] 

 
100 

 
Lufttäthet [l/s] 

  
0,3 

 
Ventilation l/s] 

  
35 

 
Antal personer i huset [st] 

 
4 

  



37 
 

Klimatskärm       

Byggnadsdel  
Area U-värde Ui · Ai 
m2 W/m2K W/K 

Golv 
 

100 0,15 15 
Ytterväg 

 
82,3 0,15 12,3 

Vindsbjälklag 100 0,15 15 
Fönster 

 
15 0,8 12 

Dörr   4,2 0,8 3,4 

  
301 ∑ Ui · Ai 57,7 

Köldbryggor       

Byggnadsdel  
Längd Psi ψ L · ψ 
m W/mK W/K 

Bottenbjälklag 42,3 0,04 1,69 
Fönster och dörrar 67 0,04 2,68 
Vindsbjälklag 42,3 0,02 0,85 
Takfot 

 
43 0,03 1,29 

Ytter och innerhörn 9,6 0,05 0,48 
Summa 

   
6,99 

 

Um Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 

0,21 W/m2K 
BBR-krav OK 
0,4 W/m2K 

 

Värmeförluster 

Qt Transmissions förluster 64,7 W/K 

Qv Ventilationsförluster 
 

8,4 W/K 

Qov Luftläckageförluster   3,3 W/K 

Qtot  
   

76 W/K 
 

Effektbehov för värmesystem      

              

 

           
                                                                   

     
    W/m2 Atemp 

 

Pintern = max 400 W för effektbehovsberäkningar 

   

Qtillskott Värmetillskott från personer, hushållsel och tappvarmvatten 

 Energi   Effekt   
 Hushållsel 2628 kWh/år 300 W 
 Människor 1717 kWh/år 196 W 
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Varmvatten 475 kWh/år 54 W 
 Qtillskott 4 819 kWh/år 550 W 
  

Eg  4 819    kWh Årlig tillförd gratisenergi (Qtillskott) 
Pg 550    W Värmeeffekt av gratisenergi 
Tg 12,8    °C Temperaturgräns 

 Gt 67 376    °Ch Gradtimmar  
  

Värmeförluster     Tillskottsvärme     

Qt + Qv + Qov 5 144    kWh/år QSolstrålning   0    kWh/år 

Qtvv   2 373    kWh/år QSolceller   0    kWh/år 

Qdr, el   1 300    kWh/år QSolfångare   0    kWh/år 

        Qtillskott   4 819    kWh/år 

Energibehov totalt 8 816    kWh/år Gratis energi 
 

4819 kWh/år 
 

         
      

  

 
40 kWh/år · m2 Atemp BBR-krav Ok   

     
FEBY- krav    Ok 

  
Åtgärder       

Fönster och dörrar med lägre U-värden 
Minskat luftläckage 0,3 l/s vid ± 50 Pa 
 
Resultat   FEBY  krav 

Pbyggnad 18 20 W/m2 Atemp 

Eköpt 40 40 kWh/år · m2   Atemp 
 

 

Figur 6.4 Värmeförlusternas andel genom klimatskärmen. 
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6.7 Energiberäkningar för passivhus enligt FEBY krav 

För att uppnå passivhusstandard krävdes ytterligare åtgärder än det som krävdes för minienergihus. 

De byggnadstekniska åtgärder för att uppnå kraven för passivhus var mer isolering under 

betongplattan, ytterväggarna och vindsbjälklaget samt ett lufttät klimatskal på 0,3 l/s m2 vid en 

tryckskillnad på 50 Pa. Installationstekniska åtgärder innebar ett effektivare FTX- aggregat med en 

temperaturverkningsgrad på 85 procent. Med ökad mängd isolering blir huset även kraftigt 

ljudisolerat från yttre påverkan vilket resulterar att ljud som alstras inomhus blir mer lyhört och 

därför har det även tagits hänsyn till det genom att tilläggsisolera innerväggarna. 

 Beräkning av byggnadens värmekapacitet 

Material 
Tjocklek Densitet Area Värme-

kapacitvitet 
Summa 
värmekapacitet 

d (m) Q (kg/m3) A (m2) c (Ws/kg,K) c ·m (Ws/K) 
Gips yttervägg 0,013 900 82,3 800 770328 
Gips innervägg 0,013 900 125,0 800 1170000 
Gips 
vindsbjälklag 0,013 900 100 800 936000 
Betongplatta 0,1 2300 100 900 20700000 

  
 

 
 

Σ = 23576328 

  
    

                 
 
        

       
       

 

DUT20 väljs med hänsyn till byggnadens tidskonstant. Observera att DUT20 för Växjö finns inte med 
i SS 02 47 10 tabell 2. Man har därför beräknat ett medelvärde för dimensionerande mark- och 
utetemperatur mellan Kalmar och Göteborg. Effekten 56W motsvarar byggnadens totala 
effektbehov för transmission, ventilations- och läckageförluster Qtot. 
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Beräkning av byggnadens energi och effektbehov 

Klimatdata     
 

 
Ort  

 
Växjö 

DUT20 Dimensionerande Utetemperatur [°C] – 11,6 
DIT Dimensionerande innetemperatur [°C] 20 

Tun Normalårstemperatur [°C]  
 

6,4 

Tmark Dimensionerande marktemperatur [°C] 
 

2,4 

Byggnadskonstruktion   
 

 
Byggnadstyp  

  
Småhus 

BOA Boarea   
  

100 
Atemp  Uppvärmd yta mer än 10 °C [m2] 

 
100 

 
Lufttäthet [l/s] 

  
0,3 

 
Ventilation l/s] 

  
35 

 
Antal personer i huset [st] 

 
4 

Klimatskärm       

Byggnadsdel  
Area U-värde Ui · Ai 
m2 W/m2K W/K 

Golv 
 

100 0,08 8 
Ytterväg 

 
82,3 0,10 8,2 

Vindsbjälklag 100 0,08 8 
Fönster 

 
15 0,8 12 

Dörr   4,2 0,8 3,4 

  
301 ∑ Ui · Ai 39,6 

Köldbryggor       

Byggnadsdel  
Längd Psi ψ L · ψ 
m W/mK W/K 

Bottenbjälklag 42,3 0,04 1,69 
Fönster och dörrar 67 0,04 2,68 
Vindsbjälklag 42,3 0,02 0,85 
Takfot 

 
43 0,03 1,29 

Ytter och innerhörn 9,6 0,05 0,48 
Summa 

   
6,99 

 

Um Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 

0,15 W/m2K 
BBR-krav OK 
0,4 W/m2K 
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Värmeförluster 

Qt Transmissions förluster 46,6 W/K 

Qv Ventilationsförluster 
 

6,3 W/K 

Qov Luftläckageförluster   3,3 W/K 

Qtot  
   

56 W/K 
 

Effektbehov för värmesystem      

              

 

           
                                                                   

     
    W/m2 Atemp 

 

Pintern = max 400 W för effektbehovsberäkningar 

   

 
Eg  4 819    kWh Årlig tillförd gratisenergi (Qtillskott) 
Pg 550    W Värmeeffekt av gratisenergi 
Tg 10,3    °C Temperaturgräns 

 Gt 55 310    °Ch Gradtimmar  
  

Värmeförluster     Tillskottsvärme     

Qt + Qv + Qov 3 105    kWh/år QSolstrålning   0    kWh/år 

Qtvv   2 373    kWh/år QSolceller   0    kWh/år 

Qdr, el   1 300    kWh/år QSolfångare   0    kWh/år 

        Qtillskott   4 819    kWh/år 

Energibehov totalt 6 777    kWh/år Gratis energi 
 

4819 kWh/år 
 

         
      

  

 
20 kWh/år · m2 Atemp BBR-krav Ok   

     
FEBY- krav    OK 

  
 
 
       

Qtillskott Värmetillskott från personer, hushållsel och tappvarmvatten 

 Energi   Effekt   
 Hushållsel 2628 kWh/år 300 W 
 Människor 1717 kWh/år 196 W 
 Varmvatten 475 kWh/år 54 W 
 Qtillskott 4819 kWh/år 550 W 
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Åtgärder 

– Fönster och dörrar med lägre U-värden 
– Mer isolering i yttervägg, grund och tak  
– Minskat luftläckage 0,3 l/s vid ± 50 Pa 
– FTX- system med 85% temperatur -
verkningsgrad 
 
 
Resultat    FEBY krav 

Pbyggnad 12 12 W/m2 Atemp 

Eköpt 20  30 kWh/år · m2   Atemp 
 

 

Figur 6.5 Värmeförlusternas andel genom klimatskärmen. 
 

6.8 Energibehov för komfortkyla i Passivhus 

Behovet av komfortkyla gäller främst på sommaren då dagstemperaturen är signifikant högre än 

under uppvärmningssäsongen. Ekvation 6.1 - 6.2 och tabell 6.1 beskriver förhållandet mellan 

utetemperaturen och behovet av tillförd energi.  När utetemperaturen är lika med eller högra än 

gränstemperaturen behövs ingen tillförd energi för uppvärmning. Förutom värmetillskott från 

människor, energispill från hushållsapparater och tappvarmvatten tillförs mycket värme genom 

solinstrålning. I Passivhus som har en tät och välisolerat klimatskärm kan värmetillskottet bli större 

än värmeförlusterna vilket resulterar till övertemperatur. Det här kan lösas med rätt utformning av 

takutsprång, solskyddande glas på fönster, ökad ventilation och yttre respektive inre solskydd. Den 

maximala tillåtna inomhustemperaturen för vistelsezoner i bostäder är enligt BBR18 26°C.   

6.8.1 Beräkning av övertemperatur i Passivhus på sommaren 

Med kända U-värden från energiberäkningarna för passivhus kan lämpliga konstruktions- och 

installationstekniska lösningar undersökas för att förhindra övertemperatur på sommaren. De olika 

alternativen är solskyddsglas, takutsprång som skolskydd och ökad luftomsättning.  

Hur hög kan innetemperaturen bli på  en varm sommardag? 

17% 18% 17% 
31% 

17% 
0% 

20% 

40% 

Golv Yttervägg Vindsbjälklag Fönster/dörrar Ventilation 

Vämeförluster  
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För att kunna bestämma innetemperaturen måste värmeförlusterna som sker genom klimatskärmen 

och ventilation beräknas med ekvationerna nedan.  

Transmissionsförluster:                         ( W ) (ekv 6.1) 
     
   

Värmeförluster:                            ( W ) (ekv 6.2) 

     
    
Förutsättningar 
 

Utetemperatur: 20 °C 

Ventilationsflöde: 35-210 l/s 

Solinfallet mot fönster (5 m2 ) mot söder: 3000 W  

Interna värmekällor 500 W 

Fönster alt 1:   g-värde = 0,75 (g-värde även kallad total transmittans TST) 

Fönster alt 2:   g-värde = 0,15 

Takutsprång alt 3:  Helt avskärmad  

Passivhus: Um   A = 0,15   301 = 45,15 W/K  

 
Lösning 
 

Passivhus:   Um   A                      W/K  

 

Alternativ 1:                             

Alternativ 2:                            

Alternativ 3:                  =     
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Alternativ 1 med fönster g - 0,75 

                                      
  

    
            

             

 

Alternativ 2 med fönster g - 0,15 

                                     
  

    
            

           

 

Alternativ 3 med takutsprång 

                                 
  

    
            

             

 

Tabell 6.2 Luftflödets påverkan på innetemperaturen. 

        

 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Flöde [l/s] Tinne [°C] Tinne [°C] Tinne [°C] 

35 52 31 26 

70 41 27 24 

105 36 26 23 

140 33 25 22 

175 31 24 22 

210 29 23 22 

 
 
Den bäst lämpade lösningen för solavskärmning är i vårt fall alternativ 3 dvs. avskärmning med hjälp 
av takutsprång. I tabell 6.2 illustreras resultatet av alternativ 1 och 2, hur solskyddande fönster i 
kombination med ökat luftflöde inverkar på innetemperaturen. Nackdelen med solskyddsglas med 
lägre g-värde är merkostnaden, som  uppskattas till cirka 1000 kr/m2 mer än fönster utan 
solskyddsglas. En annan nackdel är att den önskvärda solvärmen under vintertid reflekteras tillbaka 
vilket resulterar att värme från solenergin inte kan utnyttjas i passiva hus.53   

                                                 
53 Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, Kap. 3 
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Figur 6.6 Solstrålens vinkel under olika tider på året.54 
 

Luftflöden som redovisas i tabell 6.2 är inte realistiska för ett FTX-system i mindre bostäder. 

Luftflödet ligger normalt mellan 20 - 100 l/s i bostäder. Nackdelen med ökat luftflöde är att ljudet 

från fläkten och tilluftsdonen (sus ljud) tilltar vilket skapar en bullrig vistelsezon. När varvtalet i 

fläkten höjs ökar även energibehovet och därtill sänker det även fläktens livslängd.  Det går i de 

flesta FTX- aggregat installera kylsystem för komfortkyla som emellertid är energikrävande.55  

 

6.9 Resultat av energiberäkningar 

Resultatet av energiberäkningarna visar att traditionella huset har energibehov med årlig 

elförbrukning på 55 kWh/år m2. För minienergihus var energibehovet omkring 30 % lägre än 

byggnorms krav efter åtgärden med lägre U-värden på fönster och dörrar. För passivhus sänktes den 

årliga energiförbrukningen med 64 % till följd av 53% högre isoleringsgrad i klimatskärmen, 

effektivare värmeväxlaren och fönster och dörrar med lägre U-värden. 

  

                                                 
54 www.passivhusnorden.se 

55 Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, Kap. 3 
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Tabell 6.3 Reslutat av energi- och effektbehoven. 

Resultat 
Traditionellt 
hus 

Minienergi- 
hus 

Passiv- 
hus 

Byggnadsdel  
U-värde U-värde U-värde 

W/m2K W/m2K W/m2K 

Golv 0,15 0,15 0,08 
Yttervägg 0,15 0,15 0,10 
Vindsbjälklag 0,15 0,15 0,08 
Fönster 1,10 0,80 0,80 

Dörr 1,10 0,80 0,80 

Um 0,23 0,21 0,15 

    Energibehov [kWh/m2 år] 55 40 20 

Effektbehov [W] 29 18 12 
 

 

Figur 6.7 Figuren illustrerar resultatet för det totala energibehovet för respektive hustyp exklusive 
hushållsel.  
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6.10 Val av energikälla 

Kyotopyramidens sista åtgärd i projekteringen är att välja rätt energikälla som ger minst föroreningar 

till följd av energianvändning Koldioxidutsläppen är den största  växthusgasen som står för cirka 

80% av världens växthusgasutsläpp. Den koldioxidgas vi släpper ut idag kommer att påverka jordens 

klimat under flera hundra år framåt i tiden.  

Idag produceras en del elenergi av olja och naturgas vilket medför stora utsläpp av koldioxid. På 

vissa delar av värden produceras större delen av elenergibehovet i kolkondensanläggningar medan i 

Sverige kommer största delen av elproduktionen av kärnkraft och vattenkraftverk. För att uppskatta 

hur mycket koldioxid en kilowattimme producerad el bidrar till i utsläpp kan man använda en 

beräkningsmodell som heter Nordic mix som är medelvärde på all elproduktion i Norden. En 

kilowattimme producerad el i kolkondensanläggningar bidrar till 1000 g utsläpp medan el från 

Norden ger cirka 100 g koldioxidekvivalenter.56  

Om det antas att livslängden för respektive hustyp är 50 år kommer resultatet av energibesparingen 

även reducera växthusgaserna, främst koldioxidutsläppen.  

Koldioxidutsläppen under byggnadens livscykel (50 år) för de olika hustyperna blir följande: 

Traditionella hus  =  28 ton 

Minienergihus =  20 ton   - 30 % 

Passivhus   = 10 ton  -65 % 

 

Figur 6.8 Koldioxidutsläppen vid användning av Nordiskt producerad el under hela byggandens 
livscykel. 
 

 

                                                 
56 www.energiradgivningen.se/ 
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7 Kostnadsanalys och kostnadsjämförelse 
 

Det här kapitlet beskriver byggkostnader, valda beräkningsmetoder och motiveringar till olika indata 

för vidare beräkningar. Med utgångspunkt från de indata som valts beräknas merkostnaden, 

livscykelvinsten och återbetalningstiden för minienergihus och passivhus som är våra 

investeringsalternativ för den här studien. 

7.1 Byggkostnader 

Byggkostnader som inkluderas i kalkylen är projekterings- och produktionskostnader. Det finns 

emellertid andra kostnader som inte har medräknats. Dessa kostnader varierar i storlek och beror på 

var huset byggs, projektets omfattning, vilket underlag grundplattan gjuts på mm.  Med anledning till 

att det föreligger samma förutsättningar för samtliga byggnadstyperna blir övriga kostnader lika stora 

oavsett byggnadstyp, därför inkluderas inte övriga kostnader i tabell 7.1 i beräkningarna. 

Tabell 7.1 Övriga kostnader vid husbyggnad57 

Bygglovsavgift 40 000 - 50 000 kr 

Energideklaration Av energiexpert 5000 kr 

Kontroll och besiktningar 15 000 - 20 000 

Anslutningsavgift till El och VA 140 000 - 160 000 kr 

Bygglovsförsäkring Obligatorisk 25 000 kr 

Ev. lantmäterikostnader 20 000 - 25 000 kr 

Ev. sprängarbeten 10 000 - 25 000 kr 

Finplanering av tomt 30 000 - 50 000 kr 

Kvalitetsansvarig enl. PBL 12 000 - 15 000 kr 

Lagfart 1,5 % av köpeskillingen för tomten + fast avgift f n 825 kr 

Uttagsavgift för pantbrev 2 % av lånesumman + 375 kr 

 

7.2 Consultec - BidCon BYGG  

BidCon Bygg är specialutvecklad kalkylprogram för både små och stora byggen. I kalkylprogrammet 

väljs konstruktionslösningar från BidCon resursregister som innehåller pris- och tidsatta uppgifter 

samt uppslagsböcker. Innehållet i kalkylposterna justeras efter de förutsättningar som gäller för ett 

specifikt projekt. Både byggdelar och produktionsresultat kan sedan redovisas på ett kalkylark, 

Nettokalkyl.   I slutsidan redovisas hela kalkylens slutresultat för centraladministration, gemensamma 

och direkta byggkostnader. Dessa kostnader kan sedan summeras till en anbudssumma.58 

                                                 
57 www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=30 
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7.3 Analys av merkostnader 

För att förstå anbudssummorna och hur merkostnaderna uppstått beskrivs de åtgärder som har 

gjorts under projekteringen lite mer genomgripande. 

Åtgärd 1  

I traditionella huset valdes fönster med ett U-värde på 1,1 W/m2K och i minienergihus fönster och 

dörrar med U-värde på 0,8 W/m2K.  Livslängden antogs vara 30 år utan ommålningar eller andra 

kostnader. Inköpspriset för energieffektiva och vanliga fönster beräknades till 6 319 kr/m2 

respektive 4 777 kr/m2.  Inköpspriset för energieffektiva och vanliga dörrar beräknades till 5 238 

kr/m2 respektive 4761 kr/m2. Den åtgärd som krävdes för att uppfylla FEBY krav innebar tätare 

klimatskärm som visserligen inte kostade något extra. 

 

Åtgärd 2  

Åtgärder i passivhus är förutom energieffektiva fönster och dörrar med samma U-värden som för 

minienergihus även ökad mängd isolering (se Figur 7.1) i hela klimatskärmen och inneväggarna. Den 

ökade mängden isolering i ytterväggarna ökade väggtjockleken från 370 mm till 490 mm. Detta 

resulterade till att grundplattans area ökade med 2,5 m2 för att bibehålla samma boarea på 100 m2. 

Installationstekniska åtgärden innebar en effektivare värmeväxlare med temperaturverkningsgraden 

på 85%.  

Sammanfattningsvis gäller följade åtgärder för passivhus 

 Större grundplatta (+ 2,5 m2) 

 Mer isolering i grund, tak, yttervägg och innerväggar 

 Energieffektiva fönster och dörrar med lägre U-värden 

 Effektivare värmeväxlare med högre temperaturverkningsgrad (85%) 

 Lufttätare klimatskärm 

 

Figur 7.1 Isoleringsmängden på respektive hus utryckt i kubikmeter. Cellplast för grundkonstruktion, 
mineralull för väggar och lösull för vindsbjälklag. 
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7.4 Beräkning av anbudssumma 

Nedan redovisas resultatet av anbudsprissummorna, nyckeltal och merkostnader. För mer utförliga 
beräkningar se Bilaga 1-3. 
 

Det finns priser som inte ingick i BidCon Bygg. Priser och teknisk data för installation av till och 

frånluftsystem kommer från Svenska FTX Gruppen AB.  När det gäller fönster är dessa priser 

hämtade från elitfönster.se och för dörrar från varuhuset K-rauta i Halmstad. För priser av typrum 

innehållande kök, badrum, tvättrum och övrig inredning är dessa hämtade från bygganalys lilla 

prisbok 2010.  Priserna är á-priser som inkluderar utöver produktionskostnaden även gemensamma 

och administrativa kostnader samt entreprenörsarvode inklusive moms.59  

 
Tabell 7.2 Sammanställning av anbudsresultat 

RESULTAT Traditionellt hus Minienergihus Passivhus 

Kollektivlöner 157 308    157 308    158 366    
Materialkostnader 236 202    236 202    269 960    
Omkostnader 48 346    48 346    50 280    
UE 58 343    58 343    71 841    

Installationer 113 000    113 000    115 000    
Projektering 25 000    25 000    25 000    
Centraladm/vinst 54 003    54 003    58 353    

Anbudssumma ink moms 865 253 kr 865 253 kr 936 000 kr 

    Bygganalys lilla prisbok. 2010     

Typrum, á-priser, ink moms 159 100 kr 159 100 kr 159 100 kr 

    Priser från Elitfönster och K-rauta ink moms.     

Fönster 71 650    94 781    94 781    

Dörrar 19 998    21 998    21 998    
Cenraladmin/vinst 10% 9 165    11 678    11 678    

Delsumma            100 813 kr         128 457 kr     128 457 kr  
 

Totalt 

   Anbudssumma (kr) 1 125 165    1 152 809    1 223 557    
Nyckeltal (kr/m2 BOA) 11 252    11 528    12 236    
Merkostnad (kr/m2) 0    276    984    
Merkostnad (%)   2,5% 8,7% 

 

 

                                                 
59 Nordstrand, Uno & Erwin (2002).  Byggstyrning . 3. uppl. Stockholm: Liber s.185 
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7.5 Beräkningsmetod för livscykelvinster och pay-off-tider 

 

7.5.1 LCP- Livscykelvinst 

Livscykelvinsten, LCP (Life Cycle Profit) är en samlad bedömning av investerings-, drift- och 

underhållskostnad för ett objekt i relation till den nytta som objektet genererar under sin 

ekonomiska livslängd som kan beräknas med ekvationen nedan.60  

 
    (ekv. 7.1) 
 

Med ekvation 7.1 som utgångspunkt kan den skrivas om med hänsyn till energibesparingen, real 

elprisökningen, kalkylränta och ekonomisk livslängden enligt följande: 

 

                     
             

      
 

 

   

  
  

      
 

    (ekv. 7.2) 
Et  = Energibesparing     (kWh/år ) 

Elt  = elpris    (kr/kWh) 

p = Real elprisökning   (%) 

r = Kalkylränta    (%)  

                                                 
60 Hansson, Bengt, Olander, Stefan & Persson, Mats (2009). Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling. Stockholm: Svensk 

byggtjänst 
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n  = Åtgärdens livslängd  (år) 

G = Grundinvestering (Merkostnaden)      (kr) 

Rn = Restvärdet efter n år  (kr) 

 

7.5.2 Pay-off-tid 

Grundidén med pay-off-tiden är att beräkna den tid det tar innan investeringsalternativet betalt 

tillbaka det kapital som satsats i alternativ fråga. För att ett investeringsalternativ ska betraktas som 

lönsam måste återbetalningstiden, pay-off-tiden vara kortare än den ekonomiska livslängden för 

investeringsalternativet.  Metoden kan tillämpas både med och utan hänsyn till kalkylränta.61 I våra 

beräkningar tas kalkylräntan och realräntan med i beräkningarna. Pay-off-tiden för en 

grundinvestering beräknas med ekvationen nedan. 

            
 

 
 

    (ekv. 7.3) 
G = grundinvestering 

 a = årligt inbetalningsöverskott 

 

7.5.3 Val av kalkylräta 

Kalkylränta är en teoretisk antagen ränta som ska motsvara byggherrens lönsamhetskrav på det 

kapital som investeras. Kalkylräntan som byggherren bestämmer utgår ifrån vad han skulle ha fått 

för ränta om han hade placerat pengarna i t.ex. ett bankkonto.62   

I den här studien är det en privat byggherre som ska göra en särskilt investering. 

Investeringsstorleken beror på investeringsalternativen mellan minienergihus eller passivhus. Det är 

därför lämpligt att välja en kalkylränta som är likvärdig med  sparräntan hos en bank. Efter en 

likhetsgranskning av sparräntan hos 27 olika banker (se resultat sid 78)  uppskattades 

medelsparräntan till omkring 3 procent. Vi valde en kalkylränta på 4 % som var högre än 

medelsparräntan men fullt realistisk sparränta för en privat husköpare eller byggherre. 

 

                                                 
61 Ljung, Birger & Högberg, Olle (1999). Investeringsbedömning: en introduktion. 2. [uppl.] Malmö: Liber ekonomi. s.65 ff. 

62 Holmström, Nancy (2007). Företagsekonomi: från begrepp till beslut. 5. uppl. Stockholm: Bonnier utbildning s.262 ff. 
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7.5.4 Val av ekonomisk livslängd 

Med begreppet ekonomisk livslängd menas tiden fram till den tidpunkt som en investering har en 

ekonomisk nytta63. För livscykelvinstberäkningar av minienergihus valdes den ekonomiska 

livslängden med hänsyn till genomsnittliga livslängden för fönster och dörrar. Dessa ska enligt 

leverantören (elitfönster.se) hålla i 30 år innan de byts ut.  I passivhus har hela klimatskärmen 

ändrats som med rätt projektering, byggmetod, underhåll skulle huset hålla minst 50 år. Den 

ekonomiska livslängden valdes till 30 år för fönster och 50 år för klimatskärmen.  Eftersom de olika 

byggnadstyperna har identiska installationstekniska installationer med samma livslängd och 

inköpspris behöver man inta hänsyn detta eftersom de byts ut samtidigt.  Eftersom valet av 

ekonomisk livslängd valdes till 50 år innebär att en extra investering bör göras år 30. Merkostnader 

för byte av nya dörrar och fönster tas med i beräkningarna men inte för arbetskostnaden eftersom 

de är lika stora oavsett byggnadstyp. 

7.5.5 Val av elpris 

Elpriset valdes efter en analys av elpriserna på internettjänsten elprisguiden.se. Elpriserna jämfördes 

mellan olika elleverantörer med prisvariationer mellan 100 -185 öre/kWh inklusive fasta avgifter och 

skatter.  Prisjämförelsen gjordes i maj månaden  år 2011 vilket innebar att priserna var på nedgående 

väg. Enligt SCB stiger ofta priserna under uppvärmningssäsongen och minskar på sommaren. Ett 

rörligt elpris var därför inget bra val för den här studien. Ett fast pris på 1,5 kr/kWh var ett lämpligt 

utgångspris eftersom den elenergi som köps in är under uppvärmningssäsongen. 

Real kalkylränta för elpriset är en nominell ränta som korrigeras för inflation. Ju högre ränta desto 

högre blir elpriserna för varje år.  Enligt uppgifter från SCB (se fig. 7.2 ) steg priserna mellan år 

1996-2011 med omkring 9 % per år.  

                                                 
63 Ljung, Birger & Högberg, Olle (1999). Investeringsbedömning: en introduktion. 2. [uppl.] Malmö: Liber ekonomi. s.65 ff 
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Figur 7.2 Elprisutveckling för elvärmda hus64 
 

Med hänsyn till elprisutvecklingen senaste 15 åren och den nominella räntan valdes en lägre real 

elprisökningsränta på 4 procent.  

 

  

                                                 
64 www.scb.se/Pages/TableAndChart____85467.aspx 
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7.6 Beräkning av livscykelvinster 

 

De olika byggnadstyperna är härmed klara för livscykelanalyser. Nedan följer delresultat från tidigare 

kapitel för att underlätta förståelsen av indata i kommande beräkningar  

Tabell 7.3 Sammanställning av delresultat från tidigare beräkningar 

 
Traditionellt hus Minienergihus Passivhus 

 Energiförbrukning 5 500 4 000 2 000 kWh/år · m2  

Energibesparing   1 500 3 500 kWh/år · m2  

Anbudssumma 1 125 165 1 152 809 1 223 557 kr 

Merkostnad (fönster/dörrar)   27 644 27 644 kr 

Merkostnad (klimatskärm)     70 748 kr 

Merkostnad (%)   2,5 8,7 % 
 

7.6.1 Minienergihus som investeringsalternativ 

Indata 
Kalkylränta    4 % 
Realränta elpris   4 %  
Elpris   1,5 kr/kWh (ink energiskatt och moms) 
Restvärde   0 
Kalkylperiod   50 år 
Merkostanden (år 1-30)  27 644 kr 
Merkostnad (år 31-50)  27 644 kr  
Energibesparing  1 500 kWh/år  
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Figur 7.3 Grafen illustrerar återbetalningarna till följd av minskade driftkostnader från första året till 
år 50.  År 30 sker byte av fönster och dörrar.  
 
 
Pay-off-tid  
 
Med funktionen trendlinje i Excel har linjens ekvation för de första 30 åren skapas hänsyn taget till 
både real- och kalkylräntan. Med hjälp av funktionen nedan kan  återbetalningstiden för satsad 
kapital beräknas.   

 
y = 2250x - 27644  

0 = 2250x - 27644 
 
x =12,3 =12 år 

7.6.2 Passivhus som investeringsalternativ  

Indata 
Kalkylränta    4 % 
Realränta    4 %  
Elpris65   1,5 kr/kWh (ink energiskatt och moms) 
Restvärde   0 
Kalkylperiod   50 år  
Investeringskostnad (år 1-30) 98 412 kr  
Investeringskostnad  (år 30-50) 27 644 kr  
Energibesparing  3500 kWh/år  
 

                                                 
65 www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=47845&epslanguage=SV 
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Figur 7.4 Grafen illustrerar återbetalningarna till följd av minskade driftkostnader från första året till 
år 50.  År 30 sker byte av fönster och dörrar. 
 
 
 
Pay-off-tid 
 
Med funktionen trendlinje i Excel har linjens ekvation för de första 30 åren skapas hänsyn taget till 
både real- och kalkylräntan. Med hjälp av funktionen nedan kan  återbetalningstiden för satsad 
kapital beräknas.   
 
y = 5250x - 98392  

0 = 5250x – 98392 

x = 18,7 = 19 år 
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7.7 Resultat av lönsamhetskalkylerna  

 
Merkostnaden för att producera ett minienergihus med boarea på 100 m2 beräknades till 2,5 % eller 
27 644 kr högre än ett traditionellt hus. Efter 30 års brukstid tillkommer ytterligare en merkostnad 
för byte av fönster och dörrar. Med en ekonomisk livslängd på 50 år, kalkylränta på 4 % samt 
realprisökning för el på 4 % kommer investeringen att generera en livscykelvinst på ca  57 000 kr 
och ha en Pay-off-tid på 12 år.  
 
För att producera ett passivhus med samma boarea blev merkostnaden totalt 8,7 % (126 000 kr ) 
högre än för ett traditionellt hus. Med samma förutsättningar som ovan kommer merinvesteringen 
att generera en livscykelvinst på ca 136 000 kr och ha en Pay-off-tid på 19 år  
 
Tabell 7.4 Resultat av LCP- beräkningar 
 

LCP (50 år) 57 000 kr 136 000 kr 
Pay-off-tid 12 år 19 år 
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8 Resultat  
 

Byggprocessen 

Under projekteringen sker många kompromisser med olika tekniska lösningar.  God kommunikation 

mellan de olika parterna är ett avgörande för korrekta bygghandlingar så att inte beställarens 

funktionskrav negligeras på vägen. Upphandling av byggentreprenör ska väljas med hänsyn till 

beställarens kompetens. De problem som kan uppstå i produktionen är att kvaliteten och 

energiprestanda inte uppfyller byggherrens krav. Anledningen till detta är priset, tidspressen och 

störningar i informationsströmmen mellan de olika entreprenörsleden Det är på grund av detta det 

kan bli oväntade resultat med skador och fel som påföljd om byggherren inte i tidigt skede tydligt 

angivit de krav som ska uppfyllas. De vanligaste orsakerna till byggfel är tidpressen i projektering. 

Byggherren medverkar till tidspressen genom att han många gånger inriktar sig på den kortsiktiga 

byggkostnaden och inte på livscykelkostnaden.  

Driftekonomin sätts sällan i centrum och värdesättas inte utifrån byggnadens förväntade livslängd. 

Undersökningar som gjordes av husförsäljare fastställer att endast 20 % av blivande husägare är 

intresserad av att få veta om byggnadens energieffektivitet och uppvärmning.  Detta kan bero på att 

husköparen inte vet vad man ska kräva och känner inte till den ekonomiska vinningen om denne 

investerar på lågenergihus 

Marknad 

Idag finns det mindre än 100 stycken lågenergivillor i Sverige där större delen av dessa har byggts 

under senaste 2 åren (år 2010-2011).  Av dessa hundra villor har endast 10 villor angivit kostnaderna 

vilket visar på en investeringskostnad på 19 500 kr/m2. Enligt vissa källor är merkostnaden för 

nybyggnad av lågenergihus mellan 2 - 10 % högre än för traditionellt byggda hus. Det är alltså 

osäkert att uttala sig om priser för lågenergihus eftersom utvecklingen av byggandet av lågenergihus 

har varit långsamt och har tagit fart först under de senare åren.  

Energieffektivisering 

Från att projektera en byggnad med hänsyn till  BBR:s energikrav till att uppnå kraven för 

minienergihus och passivhus krävdes energieffektiva åtgärder i projekteringen. Energioptimeringen 

utfördes enligt Kyotopyramiden. De byggnadstekniska åtgärder som krävdes för att uppnå energi- 

och effektkraven för minienergihus var lufttätare klimatskärm och lägre U-värden på fönster och 

dörrar.   För passivhus gjordes samma åtgärder som för minienergihus och ökade mängden isolering 

under betongplattan, ytterväggarna och vindsbjälklaget. När det gäller installationstekniska åtgärder 

gjordes det endast en förbättring i passivhuset. Åtgärden innebar ett FTX- aggregat med  effektivare 

värmeväxlare än i de andra byggnadstyperna.   
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Innan energioptimeringen beräknades den specifika energiförbrukningen (årliga energibehovet) till 

på 55 kWh/ m2 år . Efter energieffektiviseringen sjönk energibehovet för minienergihus och 

passivhus till 40 respektive 20 kWh/m2 år. Detta motsvarar en energibesparing och minskad 

koldioxidutsläpp på omkring 30 % för minienergihus och 64 % för passivhus.  

Kostnadsanalys 

Kostnaden för att producera ett traditionellt hus är enligt beräkningarna 11 252 kr/m2 uppvärmd 

yta. Merkostnaden för att producera ett minienergihus uppgick till 276 kr/m2  och för passivhus 984 

kr/m2 uppvärmd yta. Detta motsvarar 2,5 % respektive 8,7 % högre investeringskostnader vilket 

stämmer väl överens med de kommersiella siffrorna som är mellan 2 % - 10% . 

Den årliga energibesparingen i lågenergihus bidrar till lägre driftkostnader jämfört med traditionellt 

byggda hus. Detta medför att kapital som satsas på att bygga lågenergihus kommer  

återbetalningstiden vara 12 år för minienergihus och 19 år för passivhus.  

Med en ekonomisk livslängd på 50 år kommer investeringsalternativen mellan minienergihus och 

passivhus generera ekonomiska vinster. Livscykelvinsten för minienergihus beräknades till 57 000 kr 

och för passivhus 137 000 kr.  

Tabell 8.1 Slutresultat 

 

Traditionellt hus Minienergihus Passivhus 

 Energiförbrukning 5500 4000 2000 kWh/år · m2 

Energibesparing 

 

1500 3500 kWh/år · m2 

Anbudssumma 1 125 165 1 152 809 1 223 557 kr 

Merkostnad  (år 1) 

Fönster/dörrar 

 

27 644 27 644 kr 

Merkostnad (klimatskärm) 

  

70 748 kr 

Merkostnad (år 30) 

 

27 644 27 644 kr 

Merkostnad (totala) 

 

2,5 8,7 % 

LCP (50 år) 

 

57212 136 444 kr 

Pay-off-tid 

 

12 19 år 

Koldioxidutsläpp (50 år) 28 20 10 ton 
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Bilaga 1 Anbudskalkyl  för Traditionellt hus 
  

Kalkylen är exklusive typrum, fönster, dörrar 

 
Obj.faktor 

       
 

0,9500 

KOLLEKTIVLÖNER Nettokalkyl  507 tim 
  

 
Omkostnadskalkyl   Medeltimkostnad 

 
Manuellt påslag 0 tim 

 
310 kr/tim 

 
Summa kollektivtimmar 507 tim 

  

  

SUMMA 
KOLLEKTIVLÖNER: 157 308 kr 

           

NETTOKOSTNADER Material (Nettokalkyl) 236 202 kr 
  

 
Maskiner (Nettokalkyl) 0 kr 

  

 

Löner tjänstemän 
(Nettokalkyl) 0 kr 236 202 kr 

           

OMKOSTNADER Omkostnadskalkyl 0 kr 
  

 
Arbetsledning 31 462 kr 20 % på lönekostnaden 

 
Maskiner div. 5 074 kr 10 kr /tim 

 
Förbrukningsmaterial 11 810 kr 5 % på material 

 
Transporter 0 kr 

  

 
Bodar/container 0 kr 

  

 
Avfallshantering 0 kr 48 346 kr 

           

UE UE (Nettokalkyl) 58 343 kr 
  

 
Mark 0 kr 

  

 
Smide 0 kr 

  
 

Plåtslageri 0 kr 
  

 
Målning 0 kr 

  

 
Mattläggning 0 kr 

  

 
Kakel/Klinker 0 kr 

  

 
x 0 kr 58 343 kr 

        Källa:   

INSTALLATIONER El 25 000 kr Extern källa 
 

 
Rör 15 000 kr www.ftxgruppen.se 

 

 
Vent 48 000 kr www.ftxgruppen.se 

 

 

FTX- aggregat, Styr & 
regler 25 000 kr www.Luftbutiken.se 

 

 
Kyla 0 kr 

  

 
Hiss 0 kr 113 000 kr 
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PROJEKTERING A- och K-handlingar 25 000 kr 
  

 
Installationshandlingar 0 kr 

  

 
Installationssamordnare 0 kr 25 000 kr 

 

     

    
SUMMA 

UE/KONSULT: 196 343 kr   

          

   
PROJEKTKOSTNAD: 638 199 kr 

   
Försäkringar 0 kr 

   
Bankgaranti 0 kr 

     

     CENTRALADM/VINST 
   

 
Material 10 % 

 
23 620 kr 

 
UE/konsult 5 % 

 
9 817 kr 

 
Omkostnader 10 % 

 
4 835 kr 

 
Kollektivlöner 10 % 

 
15 731 kr 

   
Justering 0 kr 

     

   

ANBUDSSUMMA 
EXKL MOMS: 692 202 kr 

     

   

ANBUDSSUMMA 
INKL MOMS: 865 252 kr 

Källa: BidCon Bygg studentversion        

     

     Typrum*         

Kök 1 st. 63 400 63 400 

Badrum 1 st. 48 400 48 400 

Städ  1 st. 24 300 24 300 

Övrig inredning 1 st. 23 000 23 000 

   
Summa: 159100 

* Priserna resovisas som á-priser d.v.s. priset avser samtliga kostnader  
 ink. räntor, centraladministration och vinst. 

   Källa: Bygganalys lilla prisbok. 2010. (2010). Stockholm: Bygganalys 
 

    
Ink.moms 

Källa: Elitfönster.se Fönster U-värde 1,1         71 650 kr  

Källa: K-rauta 
 

Dörrar U-värde 1,1          19 998 kr  

  
Material ADM/Vinst 10% 9 165 kr 

     

   

ANBUDSSUMMA 
INKL MOMS: 1  125 165 kr 
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PROJEKTDATA: Traditionella hus 
  

NYCKELTAL 

Boarea (BOA) 100 m² 
  

11 252 kr/m² 
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Bilaga 2 Anbudskalkyl för Minienergihus 
             

Anbudskalkyl exklusive typrum, fönster, dörrar 
 

Obj.faktor 
       

 
0,9500 

KOLLEKTIVLÖNER Nettokalkyl (inkl objtg) 507 tim 
  

 
Omkostnadskalkyl   Medeltimkostnad 

 
Manuellt påslag 0 tim 

 
310 kr/tim 

 
Summa kollektivtimmar 507 tim 

  

  

SUMMA 
KOLLEKTIVLÖNER: 157 308 kr 

           

NETTOKOSTNADER Material (Nettokalkyl) 236 202 kr 
  

 
Maskiner (Nettokalkyl) 0 kr 

  

 

Löner tjänstemän 
(Nettokalkyl) 0 kr 236 202 kr 

           

OMKOSTNADER Omkostnadskalkyl 0 kr 
  

 
Arbetsledning 31 462 kr 20 % 

på 
lönekostnaden 

 
Maskiner div 5 074 kr 10 kr /tim 

 
Förbrukningsmaterial 11 810 kr 5 % på material 

 
Transporter 0 kr 

  

 
Bodar/container 0 kr 

  

 
Avfallshantering 0 kr 48 346 kr 

           

UE UE (Nettokalkyl) 58 343 kr 
  

 
Mark 0 kr 

  

 
Smide 0 kr 

  

 
Plåtslageri 0 kr 

  

 
Målning 0 kr 

  

 
Mattläggning 0 kr 

  

 
Kakel/Klinker 0 kr 

  

 
x 0 kr 58 343 kr 

     
  

  

INSTALLATIONER El 25 000 kr Extern källa 

 
 

Rör 15 000 kr www.ftxgruppen.se 

 
 

Vent 48 000 kr www.ftxgruppen.se 

 

 

FTX- aggregat, Styr & 
regler 25 000 kr www.Luftbutiken.se 

 
 

Kyla 0 kr 
  

 

Hiss 0 kr 113 000 kr 
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PROJEKTERING A- och K-handlingar 25 000 kr 
  

 

Installationshandlingar 0 kr 
  

 

Installationssamordning 0 kr 25 000 kr 

 
     
    

SUMMA 
UE/KONSULT: 196 343 kr   

          

   
PROJEKTKOSTNAD: 638 199 kr 

   
Försäkringar 0 kr 

   
Bankgaranti 0 kr 

     CENTRALADM/VINST 

   
 

Material 10 % 
 

23 620 kr 

 

UE/konsult 5 % 
 

9 817 kr 

 

Omkostnader 10 % 
 

4 835 kr 

 

Kollektivlöner 10 % 
 

15 731 kr 

   
Justering 0 kr 

     

   

ANBUDSSUMMA 
EXKL MOMS: 692 202 kr 

     

   

ANBUDSSUMMA 
INKL MOMS: 865 252 kr 

Källa: BidCon Bygg studentversion        

     Typrum*         

Kök 1 st. 63 400 63 400 
Badrum 1 st. 48 400 48 400 
Städ  1 st. 24 300 24 300 

Övrig inredning 1 st. 23 000 23 000 

   
Summa: 159100 

* Priserna resovisas som á-priser d.v.s. priset avser samtliga kostnader  
 ink. räntor, centraladministration och vinst. 

   Källa: Bygganalys lilla prisbok. 2010. (2010). Stockholm: Bygganalys 
 

    
Ink. moms 

Källa: Elitfönster.se Fönster U-värde 0,8       94 781 kr  
Källa: K-rauta 

 
Dörrar U-värde 0,8          21 998 kr  

  

Material  ADM/Vinst 
10%       

 
11678 

   

ANBUDSSUMMA 
INKL MOMS: 1 152809 kr 

     PROJEKTDATA: Minienergihus 
  

NYCKELTAL 

Boarea (BOA) 100 m² 
  

11 528 kr/m² 
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  Bilaga 3      Anbudskalkyl för Passivhus  
  Anbudskalkyl exklusive typrum, fönster, dörrar 
    

  KOLLEKTIVLÖNER Nettokalkyl (inkl objtg) 511 tim Obj.faktor 0,9500 

 
Omkostnadskalkyl   Medeltimkostnad 310 kr/tim 

 
Manuellt påslag 0 tim 

  
 

Summa kollektivtimmar 511 tim 
  

  

SUMMA 
KOLLEKTIVLÖNER: 158 366 kr   

        
 NETTOKOSTNADER Material (Nettokalkyl) 269 960 kr 

  

 
Maskiner (Nettokalkyl) 0 kr 

  

 

Löner tjänstemän 
(Nettokalkyl) 0 kr 269 960 kr 

           

OMKOSTNADER Omkostnadskalkyl 0 kr 
  

 
Arbetsledning 31 673 kr 20% 

på 
lönekostnaden 

 
Maskiner div 5 109 kr 10 kr /tim 

 
Förbrukningsmaterial 13 498 kr 5% på material 

 
Transporter 0 kr 

  

 
Bodar/container 0 kr 

  

 
Avfallshantering 0 kr 50 280 kr 

           

UE UE (Nettokalkyl) 71 841 kr 
  

 
Mark 0 kr 

  

 
Smide 0 kr 

  

 
Plåtslageri 0 kr 

  

 
Målning 0 kr 

  

 
Mattläggning 0 kr 

  

 
Kakel/Klinker 0 kr 

  

 
x 0 kr 71 841 kr 

        Källa:   

INSTALLATIONER El 25 000 kr Extern källa 
 

 
Rör 15 000 kr www.ftxgruppen.se 

 

 
Vent 48 000 kr www.ftxgruppen.se 

 

 

FTX- Aggregat & Styr & 
regler 27 000 kr www.Luftbutiken.se 

 

 
Kyla 0 kr 

  

 
Hiss 0 kr 115 000 kr 
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PROJEKTERING A- och K-handlingar 25 000 kr 
  

 
Installationshandlingar 0 kr 

  

 
Installationssamordnare 0 kr 25 000 kr 

 

     

    
SUMMA 

UE/KONSULT: 209 841 kr 
  
 

          

   
PROJEKTKOSTNAD: 688 446 kr 

   
Försäkringar 0 kr 

   
Bankgaranti 0 kr 

     
     CENTRALADM/VINST 

   
 

Material 10 % 
 

26 996 kr 

 
UE/konsult 5 % 

 
10 492 kr 

 
Omkostnader 10 % 

 
5 028 kr 

 
Kollektivlöner 10 % 

 
15 837 kr 

   
Justering 0 kr 

     

   

ANBUDSSUMMA EXKL 
MOMS: 748 799 kr 

     

 
    

ANBUDSSUMMA INKL 
MOMS: 936 498 kr 

  
    

     Typrum*         

Kök 1 st. 63 400 63 400 
Badrum 1 st. 48 400 48 400 
Städ  1 st. 24 300 24 300 
Övrig inredning 1 st. 23 000 23 000 

   
Summa: 159 100,0 

* Priserna resovisas som á-priser d.v.s. priset avser samtliga kostnader  
ink. räntor, centraladministration och 
vinst. 

   Källa: Bygganalys lilla prisbok. 2010. (2010). Stockholm: Bygganalys 
 

    
Ink.moms 

Källa: Elitfönster.se Fönster U-värde 0,8 94 781 kr  
Källa: K-rauta 

 
Dörrar U-värde 0,8             21 998 kr  

     

   

ANBUDSSUMMA 
INKL MOMS: 1 223 557 kr 

     PROJEKTDATA: Passivhus 
  

NYCKELTAL 

Boarea (BOA) 100 m² 
  

12 236 kr/m² 
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Bilaga 4 Specifikationer för byggnadstypen traditionellt- och 

minienergihus  
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Grundkonstruktioner                           

Gjuten kantbalk med 
kantelement för form 43,0 m

1
   590 25372 1 43 313 13479 0 0 904 38851 

Schakt för kantbalk / typ 1 43,0 m
1
   0 0 0 0 0 0 61 2623 61 2623 

Jordschakt (planschakt)  / 
fyllning för byggnad 120,0 m

2
   0 0 0 0 0 0 112 13440 112 13440 

                            

Platta på mark                           

Golv U= 0,15 113,0 m
2
   491 55464 1 57 155 17526 100 11300 746 84290 

Golv U=0,08 0,0 m
2
   705 0 0 0 140 0 0 0 845 0 

                            

Väggar                           

Yttervägg U = 0,15 83,0 m
2
   487 40400 2 140 524 43484 0 0 1011 83883 

                            

Vind/tak                           

Vindsbjälklag, trä U=0,15 100,0 m
2
   84 8359 0 39 121 12090 88 8750 292 29199 

                            

Fönster                           

Fönster 14x14 ex. fönster 4,0 st   638 2553 4 17 1312 5249 0 0 1950 7802 

Fönster 10x10 ex fönter 3,0 st   592 1776 4 11 1185 3555 0 0 1777 5331 

Fönster 5x5 ex fönster 1,0 st   450 450 3 3 978 978 0 0 1428 1428 

                            

Dörrar                           

Ytterdörr av trä ex dörr 2,0 st   355 355 4 4 1088 1088 0 0 1443 1443 

                            

Huskomplettering fasader                           

Altan / uteplats, inkl plintar 1,0 st   4006 4006 16 16 4954 4954 0 0 8960 8960 

                            

Innerväggar                           

Tradhus  35 dB  GT 45/45 
(600) 2-2 M30 (Väggtyp GT 
112) 50,0 m

2
   161 8058 1 38 236 11780 0 0 397 19838 

                            

Golvbelägg                           

Massivt furugolv 14x113, 
standard, lut och olja 88,0 m

2
 5 281 24754 0 25 87 7638 0 0 368 32393 
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Linoleum tj=2.5 Forbo-
Forshaga Marmoleum Fresco 
(UE) 12,0 m

2
   0 0 0   0 0 275 3300 275 3300 

                            

Yttertak                           

Fackverkstakstol / takpannor 120,0 m
2
   389 46668 1 63 163 19553 0 0 552 66221 

Vindskiva + plåtbeslag 33,0 m
1
   44 1467 0 13 121 3990 210 6930 375 12387 

Taksprång med öppen takfot 32,0 m
1
   32 1022 0 8 74 2381 375 12000 481 15403 

Avluftspaket tak (Nivell) 
Imkanal Kök 1,0 st   3000 3000 0   0 0 0 0 3000 3000 

                            

Gavelvägg                           

Gavelväggar 28,5 m
2
   218 6213 1 31 335 9542 0 0 553 15755 

                            

Fabriksgrundad lockpanel 2 
strykning 66-00010 112,0 m

2
   56 6272 0 0 0 0 0 0 56 6272 

 
Materialförteckning för traditionellthus och minienergihus  

Benämning Mängd Enh.   Tot  kr 

15x70 planhyvlad furu obeh 54,0 m
1
 ………. 721 

22x120 ytterpanelbräda 58,7 m
1
 ………. 591 

22x145 ytterpanelbräda 721,5 m
1
 ………. 8 731 

22x170 ytterpanelbräda 36,3 m
1
 ………. 512 

22x70 ytterpanelbräda 43,2 m
1
 ………. 277 

22x95 råhyvlad läkt 385,0 m
1
 ………. 3 103 

22x95 råspont 1 504,8 m
1
 ………. 9 947 

22x95 trall, impr. NTR/AB 165,0 m
1
 ………. 1 546 

22x95 ytterpanelbräda 650,0 m
1
 ………. 5 239 

25x25 ohyvlad läkt 224,4 m
1
 ………. 592 

25x38 ohyvlad läkt 382,8 m
1
 ………. 1 359 

28x70 råhyvlad läkt 208,5 m
1
 ………. 1 474 

38x38 ohyvlad trekantlist 36,3 m
1
 ………. 227 

45x145 impr. NTR/AB, råhyvlat (råplanat) virke 23,8 m
1
 ………. 628 

45x145 råhyvlat (råplanat) 7,4 m
1
 ………. 155 

45x170 råhyvlat (råplanat) 264,8 m
1
 ………. 6 463 

45x170 råhyvlat (råplanat) k-virke C24/K24 36,5 m
1
 ………. 1 074 

45x195 impr. NTR/AB, råhyvlat (råplanat) virke 18,4 m
1
 ………. 650 

45x45 impr. NTR/AB, råhyvlat (råplanat) virke 13,0 m
1
 ………. 117 

45x45 råhyvlat (råplanat) 237,2 m
1
 ………. 1 693 
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45x70 råhyvlat (råplanat) 152,5 m
1
 ………. 1 622 

45x95 mm formvirke 104,1 m
1
 ………. 1 304 

Arbetare 3,4 tim ………. 1 051 

Armerad plastfolie tj=0,2 115,0 m
2
 ………. 1 847 

Armering B500BT, Ø 10 204,8 kg ………. 2 076 

Armering B500BT, Ø 12 168,0 kg ………. 1 695 

Armeringsnät Nps500, N 6150 271,2 m
2
 ………. 10 807 

Avluftspaket till tak Nivell golv 1,0 st ………. 3 000 

Avtagning av vegetationstäcke t=200, fall B (UE) 120,0 m
2
 ………. 5 400 

Betong C 25/30 (K30) std 20,0 m
3
 ………. 21 591 

Betongarbetare 43,8 tim ………. 13 570 

Betongtakpannor 2-kupiga, std, svart 1 284,7 st ………. 6 475 

Bottningslist b=16 mm 43,7 m
1
 ………. 177 

Drevning m karm och vägg 12x100 52,0 m
1
 ………. 104 

Dränerande lager för byggnad t=150 fall B (UE) 113,0 m
2
 ………. 11 300 

Fabriksgr. lockpanel 2 str. 66-00010 112,0 m
2
 ………. 6 272 

Fiberduk bruksklass 1 116,4 m
2
 ………. 815 

Foderlist av furu 12x57 fabriksbeh 56,0 m
1
 ………. 1 315 

Fogmassa B 10-15 mm 43,7 m
1
 ………. 1 732 

Fotplåt vid överl.plattor, klb=200, metall stålplåt 32,0 m
1
 ………. 3 520 

Frakt för betongtakpannor 1 284,7 st ………. 1 413 

Fyllning mot byggnad fall A (UE) 4,3 m
3
 ………. 559 

Fästmaterial 4 860,0 kr ………. 4 860 

Gipsskiva normal tj=13, b=1200 216,0 m
2
 ………. 5 400 

Gipsskiva normal tj=13, b=900 197,6 m
2
 ………. 5 534 

Gipsskiva ute tj=9, b=1200 30,8 m
2
 ………. 893 

Gipsskruv QU 32x4,2 zink/järnlegerad 427,5 st ………. 359 

Gipsskruv S 25x3,5 förz. 2 745,0 st ………. 357 

Gipsskruv S 38x3,5 förz. 2 000,0 st ………. 340 

H-profil 11,4 m
1
 ………. 80 

Hängränna inkl rännkrok, Ø 125, metalliserad 
stålplåt 32,0 m

1
 ………. 8 480 

Insektsnät av glasfiberarmerad plast b=300 mm 33,6 m
1
 ………. 371 

Isolering Exp.(EPS)skiva tj=100, 30 kPa 239,6 m
2
 ………. 18 925 
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Isolering Exp.(EPS)skiva tj=100, 30 kPa falsad 119,8 m
2
 ………. 10 062 

Isolering Extr.(XPS)skiva tj=70, 90 kPa 73,7 m
2
 ………. 6 116 

Isolering Regelskiva kl 0,037, tj=170 88,0 m
2
 ………. 6 159 

Isolering Regelskiva kl 0,037, tj=30 53,0 m
2
 ………. 901 

Isolering Regelskiva kl 0,037, tj=45 30,2 m
2
 ………. 665 

Isolering Regelskiva kl 0,037, tj=70 88,0 m
2
 ………. 2 727 

Isolering Västkustskiva m vindsk kl. 0,034, tj=45 88,0 m
2
 ………. 4 927 

Jordschakt för byggnad fall B (UE) 12,9 m
3
 ………. 2 064 

Karmskruv ohärdad, l=70 mm 65,0 st ………. 176 

Kortlingsskena EPT600 49,8 st ………. 1 145 

Linoleum Marmoleum Fresco, tj=2.5 12,0 m
2
 ………. 3 300 

Lösull 25,0 m
3
 ………. 8 750 

Markdistans, täckskikt t=40-50 1 130,0 st ………. 1 650 

Massivt furugolv 14x113, standard, lut och olja 92,4 m
2
 ………. 24 578 

Planschakt för byggnad, t=200 fall B (UE) 120,0 m
2
 ………. 8 040 

Plastfolie tj=0,2 95,4 m
2
 ………. 435 

Polyetenduk 45/4 20,0 m
1
 ………. 57 

Prefab betongplint konisk h=700 6,0 st ………. 588 

Prefab trätakstol, 38°, l=10000 10,5 st ………. 19 688 

Sockelelement  460x60 45,1 m
1
 ………. 4 831 

Syllisolering 175mm 25m 33,2 m
1
 ………. 621 

Tillägg pumpbetong 20,0 m
3
 ………. 660 

T-kortling 33,2 m
1
 ………. 531 

Träarbetare 460,3 tim ………. 142 687 

Vindskivebeslag, klb=200 mm, metalliserad stålplåt 33,0 m
1
 ………. 6 930 

YAP 2200 138,6 m
2
 ………. 5 221 

Summa 
   

451 853 
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Bilaga 5 Specifikationer för byggnadstypen Passivhus 
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Grundkonstruktioner                           

Gjuten kantbalk med 
kantelement för form 43,0 m

1
   590 25372 1 43 313 13479 0 0 904 38851 

Schakt för kantbalk / typ 1 43,0 m
1
   0 0 0 0 0 0 61 2623 61 2623 

Jordschakt (planschakt) / 
fyllning för byggnad 120,0 m

2
   0 0 0 0 0 0 112 13440 112 13440 

                            

Platta på mark                           

Golv U= 0,15 0,0 m
2
   491 0 1 0 155 0 100 0 746 0 

Golv U=0,08 118,0 m
2
   705 83209 0 53 140 16472 136 16048 981 115729 

                            

Väggar                           

Yttervägg U=0,1 83,0 m
2
   540 44799 2 146 546 45285 0 0 1085 90083 

                            

Vind/tak                           

Vindsbjälklag, trä U=0,08 100,0 m
2
   84 8359 0 39 121 12090 175 17500 379 37949 

                            

Fönster                           

Fönster 14x14 ex. fönster 4,0 st   638 2553 4 17 1312 5249 0 0 1950 7802 

Fönster 10x10 exl. fönster 3,0 st   592 1776 4 11 1185 3555 0 0 1777 5331 

Fönster 5x5 ex fönster 1,0 st   450 450 3 3 978 978 0 0 1428 1428 

                            

Dörrar                           

Ytterdörr av trä ex dörr 2,0 st   355 355 4 4 1088 1088 0 0 1443 1443 

                            

Huskomplettering fasader                           

Altan / uteplats, inkl plintar 1,0 st   4006 4006 16 16 4954 4954 0 0 8960 8960 

                            

Innerväggar                           

Passivhus  GT 45/45 (600) 
2-2 M30 (Väggtyp GT 112 
med gips b=900) 50,0 m

2
   193 9672 1 39 242 12090 0 0 435 21762 

                            

Golvbelägg                           

Massivt furugolv 14x113, 
standard, lut och olja 88,0 m

2
 5 281 24754 0 25 87 7638 0 0 368 32393 

Linoleum tj=2.5 Forbo-
Forshaga Marmoleum 
Fresco (UE) 12,0 m

2
   0 0 0   0 0 275 3300 275 3300 
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Yttertak                           

Fackverkstakstol / 
takpannor 120,0 m

2
   389 46668 1 63 163 19553 0 0 552 66221 

Vindskiva + plåtbeslag 33,0 m1   44 1467 0 13 121 3990 210 6930 375 12387 

Taksprång med öppen 
takfot 32,0 m

1
   32 1022 0 8 74 2381 375 12000 481 15403 

Avluftspaket tak (Nivell) 
Imkanal Kök 1,0 st   3000 3000 0   0 0 0 0 3000 3000 

                            

Gavelvägg                           

Gavelväggar 28,5 m
2
   218 6213 1 31 335 9542 0 0 553 15755 

                            

Fabriksgrundad lockpanel 2 
strykning 66-00010 112,0 m

2
   56 6272 0 0 0 0 0 0 56 6272 

 

Materialförteckning för passivhus 

Benämning Mängd Enh   Tot Kr 

15x70 planhyvlad furu obeh 54,0 m
1
 . . . . . . 721 

22x120 ytterpanelbräda 58,7 m
1
 . . . . . . 591 

22x145 ytterpanelbräda 721,5 m
1
 . . . . . . 8 731 

22x170 ytterpanelbräda 36,3 m
1
 . . . . . . 512 

22x70 ytterpanelbräda 43,2 m
1
 . . . . . . 277 

22x95 råhyvlad läkt 385,0 m
1
 . . . . . . 3 103 

22x95 råspont 1 504,8 m
1
 . . . . . . 9 947 

22x95 trall, impr. NTR/AB 165,0 m
1
 . . . . . . 1 546 

22x95 ytterpanelbräda 650,0 m
1
 . . . . . . 5 239 

25x25 ohyvlad läkt 224,4 m
1
 . . . . . . 592 

25x38 ohyvlad läkt 382,8 m
1
 . . . . . . 1 359 

28x70 råhyvlad läkt 208,5 m
1
 . . . . . . 1 474 

38x38 ohyvlad trekantlist 36,3 m
1
 . . . . . . 227 

45x145 impr. NTR/AB, råhyvlat (råplanat) virke 23,8 m
1
 . . . . . . 628 

45x145 råhyvlat (råplanat) 7,4 m
1
 . . . . . . 155 

45x170 råhyvlat (råplanat) 264,8 m
1
 . . . . . . 6 463 

45x170 råhyvlat (råplanat) k-virke C24/K24 36,5 m
1
 . . . . . . 1 074 

45x195 impr. NTR/AB, råhyvlat (råplanat) virke 18,4 m
1
 . . . . . . 650 

45x45 impr. NTR/AB, råhyvlat (råplanat) virke 13,0 m
1
 . . . . . . 117 

45x45 råhyvlat (råplanat) 237,2 m
1
 . . . . . . 1 693 

45x70 råhyvlat (råplanat) 152,5 m
1
 . . . . . . 1 622 

45x95 mm formvirke 104,1 m
1
 . . . . . . 1 304 

Armerad plastfolie tj=0,2 115,0 m
2
 . . . . . . 1 847 

Armering B500BT, Ø 10 204,8 kg . . . . . . 2 076 

Armering B500BT, Ø 12 168,0 kg . . . . . . 1 695 

Armeringsnät Nps500, N 6150 141,6 m
2
 . . . . . . 5 643 

Avluftspaket till tak Nivell golv 1,0 st . . . . . . 3 000 

Avtagning av vegetationstäcke t=200, fall B (UE) 120,0 m
2
 . . . . . . 5 400 

Betong C 25/30 (K30) std 20,5 m
3
 . . . . . . 22 158 

Betongarbetare 39,2 tim . . . . . . 12 145 

Betongtakpannor 2-kupiga, std, svart 1 284,7 st . . . . . . 6 475 

Bottningslist b=16 mm 43,7 m
1
 . . . . . . 177 
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Drevning m karm och vägg 12x100 52,0 m
1
 . . . . . . 104 

Dräneringslager av tvättad makadam tj<150 (UE) 118,0 m
2
 . . . . . . 12 980 

Fabriksgr. lockpanel 2 str. 66-00010 112,0 m
2
 . . . . . . 6 272 

Fiberduk (UE) 118,0 m
2
 . . . . . . 3 068 

Foderlist av furu 12x57 fabriksbeh 56,0 m
1
 . . . . . . 1 315 

Fogmassa B 10-15 mm 43,7 m
1
 . . . . . . 1 732 

Fotplåt vid överl.plattor, klb=200, metall stålplåt 32,0 m
1
 . . . . . . 3 520 

Frakt för betongtakpannor 1 284,7 st . . . . . . 1 413 

Fyllning mot byggnad fall A (UE) 4,3 m
3
 . . . . . . 559 

Fästmaterial 4 860,0 kr . . . . . . 4 860 

Gipsskiva normal tj=13, b=900 413,6 m
2
 . . . . . . 11 582 

Gipsskiva ute tj=9, b=1200 30,8 m
2
 . . . . . . 893 

Gipsskruv QU 32x4,2 zink/järnlegerad 427,5 st . . . . . . 359 

Gipsskruv S 25x3,5 förz. 2 745,0 st . . . . . . 357 

Gipsskruv S 38x3,5 förz. 2 000,0 st . . . . . . 340 

H-profil 11,4 m
1
 . . . . . . 80 

Hängränna inkl rännkrok, Ø 125, metalliserad stålplåt 32,0 m
1
 . . . . . . 8 480 

Insektsnät av glasfiberarmerad plast b=300 mm 33,6 m
1
 . . . . . . 371 

Isolering Exp.(EPS)skiva tj=100, 60 kPa falsad 375,2 m
2
 . . . . . . 47 655 

Isolering Extr.(XPS)skiva tj=100, 90 kPa 125,1 m
2
 . . . . . . 15 260 

Isolering Extr.(XPS)skiva tj=70, 90 kPa 73,7 m
2
 . . . . . . 6 116 

Isolering Regelskiva kl 0,037, tj=120 88,0 m
2
 . . . . . . 4 399 

Isolering Regelskiva kl 0,037, tj=170 88,0 m
2
 . . . . . . 6 159 

Isolering Regelskiva kl 0,037, tj=30 53,0 m
2
 . . . . . . 901 

Isolering Regelskiva kl 0,037, tj=45 30,2 m
2
 . . . . . . 665 

Isolering Regelskiva kl 0,037, tj=70 88,0 m
2
 . . . . . . 2 727 

Isolering Västkustskiva m vindsk kl. 0,034, tj=45 88,0 m
2
 . . . . . . 4 927 

Jordschakt för byggnad fall B (UE) 12,9 m
3
 . . . . . . 2 064 

Karmskruv ohärdad, l=70 mm 65,0 st . . . . . . 176 

Kortlingsskena EPT600 49,8 st . . . . . . 1 145 

Linoleum Marmoleum Fresco, tj=2.5 12,0 m
2
 . . . . . . 3 300 

Lösull 50,0 m
3
 . . . . . . 17 500 

Markdistans, täckskikt t=40-50 590,0 st . . . . . . 861 

Massivt furugolv 14x113, standard, lut och olja 92,4 m
2
 . . . . . . 24 578 

Planschakt för byggnad, t=200 fall B (UE) 120,0 m
2
 . . . . . . 8 040 

Plastfolie tj=0,2 95,4 m
2
 . . . . . . 435 

Polyetenduk 45/4 20,0 m
1
 . . . . . . 57 

Prefab betongplint konisk h=700 6,0 st . . . . . . 588 

Prefab trätakstol, 38°, l=10000 10,5 st . . . . . . 19 688 

Sockelelement  460x60 45,1 m
1
 . . . . . . 4 831 

Syllisolering 175mm 25m 33,2 m
1
 . . . . . . 621 

Tillägg pumpbetong 20,5 m
3
 . . . . . . 677 

T-kortling 93,6 m
1
 . . . . . . 1 497 

Träarbetare 471,7 tim . . . . . . 146 221 

Vindskivebeslag, klb=200 mm, metalliserad stålplåt 33,0 m
1
 . . . . . . 6 930 

YAP 2200 138,6 m
2
 . . . . . . 5 221 

Summa       500 166 
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Bilaga 6 Tabeller  - Dimensionerande temperaturer på vintern 

 

 Källa FEBY 
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Bilaga 7 Gradtimmetabell 
 

Källa: Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur   
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Bilaga 8 Analys av sparränta 

 
BANK Sparränta (%) 

Time Finans 3,55 

Time Finans 3,35 

SBAB BANK 3,25 

Collector 3,25 

ak 3,25 

Avida Finans 3,25 

SevenDay 3,20 

Exchange Finans 3,20 

VOLVOFINANS 3,15 

HOIST spar 3,15 

Amfa finans 3,15 

GCC Capital 3,10 

Lantmännen Finans 3,10 

IKANO BANK 3,00 

Marginalen bank 3,00 

Svea Ekonomi 3,00 

Resurs Bank 2,95 

GE Money Bank 2,90 

Danske Bank 2,55 

Forex Bank 2,55 

ICA banken 2,25 

Swedbank 2,25 

Skandia bank  2,15 

Nordea 2,10 

Riksgälden 1,70 

SEB 1,65 

Handelsbanken 1,65 

Medel 2,8 
 

Källa: www.compricer.se. 


