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Sammanfattning 

Bakgrund och problem: I Sverige bor hälften av befolkningen i villa. I genomsnitt går 1/3 

av inkomsten för en familj på boendet och då är driftkostnaden samt räntekostnaden inräknad. 

Det är ovanligt att det finns en underhållsplan för underhållskostnaden. Exempelvis 

renovering av tak samt fasad. Dock finns en oro bland fastighetsägarna vilket tydligt framgår 

enligt en studie utförd av Anticimex (2008) där 200 nya villaägare tillfrågas om villaägarna 

känner sig oroliga inför villaköpet svarar 6/10 tillfrågade villaägare ja på frågan. Anticimex 

besiktar i genomsnitt 25.000 villor per år och i 1/3 av alla villor som besiktas är risken för fukt 

och mögel stor. Dagligen utsätts alla enheter på en villa för slitage, dels från naturen men 

också av vår livsstil och på grund av all slitage som ständigt sker varje sekund kräver en villa 

kontinuerlig underhåll. Husets skall är bland annat fasaden och taket som utsätts för hårda 

prövningar under året och därför krävs kontinuerlig underhåll.  

Detta leder till följande frågeställning: 

 

 

 

Hur ser livscykelkostnaden ut under en kalkylperiod på 50 år för beklädnad på tak samt 

fasad? 

 

 

Syfte: Mitt syfte med undersökningen är att genom teoretiska och empiriska studier beskriva 

hur livscykeln för takbeklädnaden samt fasadbeklädnaden på villa påverkar 

underhållskostnaden för fastighetsägaren. Jag vill även redogöra hur underhållskostnaden 

samt investeringskostnaden skiljer sig vid val av beklädnad på tak och fasad.  Jämförelse 

mellan underhållskostnad för betongpanna och tegelpanna samt puts, trä samt tegelfasad 

 

Avgränsningar: Jag valt att inrikta mig på beklädnader på tak samt fasad. Specifikt på 

tegeltak samt betong tak samt träfasad, putsfasad och tegelfasad. Vilket är vanligaste 

beklädnader på fastigheter i Sverige. Jag tar ingen hänsyn till hur klimaten påverkar 

underhållskostnaden. I min livscykelberäkning finns inte driftkostnaden med som också 

påverkas av klimatet. Jag utgår i beräkningen att rot-avdrag inte nyttjas för 

underhållskostnaden men att moms på 25 procent finns med. Jag utgår ifrån en kalkylperiod 

på 50 år och tar inte hänsyn till exempel att en tegelfasad faktiskt har en längre livslängd än 

50 år.  

 

Metod: Min frågeställning är beräknande och för att på bästa sätt få frågeställningen besvarad 

användes både en kvalitativ samt en kvantitativ ansats. Jag har även valt att använda mig av 

den deduktiva metodansatsen, vilket innebär att jag har gått från teori till empiri. 

 

Slutsats: I slutsatsen har jag besvarat min problemställning. Jag har beskrivit hur 

underhållskostnaden ser ut för tak samt fasad under en kalkylperiod på 50 år. Jag har också 



 

 

beräknat livscykelkostnaden där jag tar hänsyn till investeringskostnaden samt 

underhållskostnaden och jämfört vilket alternativ som är mest kostnadseffektiv. 

Förslag till vidare studier: Förslag till vidare studier är att undersöka ytterligare faktorer 

som påverkar livscykelkostnaden som exempel klimatet som påverkar både slitaget och 

driftkostnaden. Även intressant att jämföra fler beklädnader på tak samt fasad.  

 

Abstract 

Background and research issue: In Sweden, half of the population lives in the house. On 

average, 1/3 of their income for housing. Operating costs and interest expense are included. It 

is rare that there is a maintenance plan for maintenance cost. For example, roof restoration 

and facade. However, there is concern among property owners. What is clear, according to a 

study conducted by Anticimex (2008) where 200 new homeowners asked if homeowners feel 

nervous about the villa purchase accounts 6/10 surveyed homeowners yes to the question. 

Anticimex inspect an average of 25,000 homes per year and in 1/3 of all villas inspected the 

risk of damp and mold great. Daily exposure all devices on a house-to-wear, partly from 

nature, but also of our lifestyle and because of all the wear and tear that ever occurs every 

second requires a villa continuous maintenance. Housing will include façade and roof are 

exposed to harsh conditions during the year and therefore require continuous maintenance. 

This leads to the following question: 

 

What is the life cycle cost during a calculation period of 50 years for cladding on roof and 

facade? 

 

Purpose: My purpose of the study is that the theoretical and empirical studies describe the 

life cycle of the roof lining and cladding on the house affects the maintenance cost of the 

property owner. I also want to explain how maintenance costs differ in the choice of clothing 

on the roof and facade. Comparison of maintenance cost for concrete tile and tile and plaster, 

wood and brick facade 

Delimitations: I have chosen to focus on linings for roof and facade. Specifically, the tile roof 

and concrete roof and wood facade, stucco facade and brick facade. What is the most common 

cladding on properties in Sweden. I take no account of how climates affect the maintenance 

cost. In my lifetime operating cost estimates are not included as also affected by climate. I 

take into account that tax deductions are not used for the maintenance cost but to VAT at 25 

per cent are included. I assume a calculation period of 50 years and does not consider, for 

example, a brick facade actually has a longer life than that. 

Methodology: My question is calculating, and therefore I have chosen to use a quantitative 

approach. I have also chosen to use of the deductive method approach, which means that I 

have gone from theory to empirical data. 



 

 

 

Conclusions: In conclusion, I have answered my problem. I have described how the 

maintenance cost looks for roof and facade during a calculation period of 50 years. I have also 

calculated the LCC where I take into account the investment cost and occurs during the 

holding cost and over which option is most cost effective. 

Suggestions for further studies: Suggestions for further studies is to examine additional 

factors that affect the life cycle cost of such climate affecting both the wear and operating 

cost. Also interesting to compare more cladding on roof and facade. 
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1 Inledning 

I följande avsnitt kommer jag att ge läsaren en förståelse för problemområdet jag har valt att 

undersöka. Kapitlet kommer att innehålla problemformulering och syfte med uppsatsen. Jag 

kommer även att beskriva min avgränsning till problemområdet samt redovisa uppsatsens 

disposition. 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige bor hälften av befolkningen i villa. Anticimex besiktari genomsnitt 25.000 villor per 

år och i 1/3 av alla villor som besiktas är risken för fukt och mögel stor. Till detta skall 

1tilläggas att medelvärdet för relativa luftfuktigheten i utomhusluften i Sverige ligger på en 

hög nivå under året vilket medför att många villor drabbas utav fukt och mögel skador. 

(Anticimex, 2008) 

 Det är inte ovanligt att villaägare lägger hälften av den disponibla inkomsten på boendet. 

Dock är genomsnittet 1/3 av den disponibla inkomsten för hela riket. Med detta sagt är 

kostnaden för boendet den största utgiften varje månad för väldigt många familjer i Sverige 

och troligtvis största investeringen i livet för allra flesta. Dem tre stora posterna att bo i villa 

är lånekostnaden, driftkostnaden samt underhållskostnaden. Med hänsyn till att en stor del av 

inkomsten försvinner på boendet är det betydelsefullt att ta fram en mer detaljerad plan för att 

undersöka hur olika faktorer påverkar boendekostnaden. Exempelvis ränteförändring, 

elförbrukning eller rent av att det blir på tiden att lägga om taket eller måla om fasaden. 

(Anticimex, 2008) 

Det är inte ovanligt att villaägare glömmer bort den senaste posten i form av reparationer och 

underhåll. Därför är det än mer viktigt att upprätta en underhållsplan. Den årliga 

underhållskostnaden uppgår mellan 15.000 till 30.000 kronor om året för en normalstor villa 

där underhållet inte är eftersatt. Det finns knappt någon enhet i en villa som håller för evigt 

och därför måste enheter repareras eller bytas ut med jämna mellanrum. Tak beklätt av 

tegelpannor eller betong pannor har en livscykel på 100 år respektive 40 år. Trä eller 

putsfasader har en livscykel på 50 år men viktigt att komma ihåg att viss underhåll krävs i 

form av målning under livstiden för att inte förkorta livslängden. För att undvika en 

ekonomisk fälla är det viktigt att planera underhållet av de olika enheter på villan genom en 

underhållsplan. På så sätt är det möjligt att förbereda hushållets ekonomi för omfattande 

underhållskostnader som takläggning eller fasadrenovering. Dessutom är det möjligt att 

förhindra att fuktskador inträffar genom att underhåll sker i god tid. Exempelvis kan 

takläckage eller läckage genom yttervägg ske om underhåll inte sker i tid vilket i de läget 

medför en ännu större kostnad för villaägaren. För att kunna ta fram en underhållsplan bör 

alla villaägare ställa sig följande frågor. (Villaägarna, 2011) 

 

 



 

2 

 

  

 Vilka reparationer måste utföras idag och vilka är det möjligt att avvakta med?  

 

 När är de olika delarna av huset uppförda, reparerade eller ombyggda?  

 

 Vilken livslängd kan man förvänta sig att husets olika delar har i förevarande skick?  

 

 Hur mycket kostar det att reparera eller byta ut olika väsentliga delar av huset?  
 

Enligt en studie utförd av Anticimex (2008) där 200 nya villaägare tillfrågas om villaägarna 

känner sig oroliga inför villaköpet svarar 6/10 tillfrågade villaägare ja på frågan. Undersökningen 

visar framförallt på att nya villaägare är oroliga över att drabbas av fukt, mögel, dränering, fukt i 

badrummet samt takläckage. I synnerhet är villaägare mellan åldrarna 31-39 och med stigande 

ålder på villan som oroar sig mest enligt undersökningen. (Anticimex, 2008) 
 

Dagligen utsätts alla enheter på en villa för slitage, dels från naturen men också av vår livsstil 

därför är det inte så konstigt att ägare som köper äldre villor är mer oroliga jämfört med köpare 

som köper nyare villa. På grund av all slitage som ständigt sker varje sekund kräver en villa 

kontinuerlig underhåll och det är lätt att upptäcka för ögat att beklädnaden på tak eller vägg är 

slitet. Fasad och tak är några av enheterna på en villa som ofta drabbas av fukt och mögel skador 

och därför karakteriseras dessa enheter som riskkonstruktioner. (Svenskfastighetsförmedling, 

2008) 

 

Husets skall är bland annat fasaden och taket som utsätts för hårda prövningar under året och där 

av kräver en villa med träfasad ommålning vart 7:e år medan putsfasaden ommålas vart 15:e år. 

Ommålningen är ett viktigt moment för att förlänga livscykeln samt undvika fukt och 

mögelskador. Betongpannan har en livscykel mellan 30t till 40 år medan tegelpannan klarar 100 

år. Dock är lerbetong pannan två gånger så dyr som lättbetong pannan. Kostnaden för att lägga om 

taket ligger mellan 800-1200 kronor per kvadratmeter inklusive material och arbete. 

Det är lätt att förstå att kostnaden för att lägga om ett tak på 150 kvadratmeter är en dyr 

underhållskostnad men som inte går att undvika när livscykeln är i slutskedet. (Vi i villa, 2012) 

 

1.2  Problemformulering 

Genom min problembakgrund har jag kommit fram till följande frågeställning: 

 

Hur ser livscykelkostnaden ut under en kalkylperiod på 50 år för beklädnad på tak 

samt fasad? 

 

1.3  Syfte 

Mitt syfte med undersökningen är att genom teoretiska och empiriska studier beskriva hur 

livscykeln för takbeklädnaden samt fasadbeklädnaden på villa påverkar underhållskostnaden 

för fastighetsägaren. Jag vill även redogöra hur underhållskostnaden samt 

investeringskostnaden skiljer sig vid val av beklädnad på tak och fasad. Jämförelse mellan 

underhållskostnad och investeringskostnaden för betongpanna och tegelpanna samt puts, trä 

samt tegelfasad.  
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Tanken är att beskriva vilka underhållskostnader en fastighetsägare bör räkna med under en 

kalkylperiod på 50 år beroende på val av beklädnad för tak eller fasad. Hur ofta underhåll bör 

ske under en kalkylperiod på 50 år samt hur stora kostnader varje underhåll kräver är olika 

beroende på val av beklädnad. Även investeringskostnaden är olika beroende på beklädnad. 

Investeringskostnaden samt den löpande underhållskostnaden under 50 år kan sammanfattas i 

en livscykelkostnad. Livscykelkostnaden under en kalkylperiod på 50 år kan skilja mellan 

olika beklädnader eftersom investeringskostnaden och underhållskostnaden är olika beroende 

på val av beklädnad på tak samt fasad. 

 

1.4  Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa studien till att gälla i synnerhet för småvillor där fastighetsägaren är 

en privat person som nyttjar fastigheten till enbart boende och att ingen form av verksamhet 

utövas. Anledningen till begränsningen att enbart gälla småvillor är för att det är irrelevant 

jämföra arbetskostnaden vid byte av tak för fastigheter som består av 10 våningar eller fler 

med exempelvis 1-plan villa eftersom det i de fallet krävs större omkostnader så som större 

byggställningar vilket är tidskrävande enligt (Alabanza Byggställningar, 2012).  

I undersökningen tar jag ingen hänsyn till var fastigheten finns placerad på kartan vilket 

givetvis kan påverka livscykelkostnaden genom att väderförhållanden kan vara olika och 

därför tär på fastigheten olika hårt (Anticimex, 2008). Studien undersöker inte hur inflationen 

över tid kan påverka underhållskostnaden för villaägaren. 

 

1.5  Uppsatsens disposition 

Kapitel 1: Inledning 

Syftet med inledningen är att ge en kortfattad bakgrund till problemområdet som jag har valt 

att undersöka. Detta utmynnar sedan i en problemformulering. I inledningen beskriver jag 

även syftet med min undersökning. 

 

Kapitel 2: Metod 

I metoden beskriver jag hur undersökningen genomförts samt varför jag har valt att göra den 

på det viset. Jag har även beskrivit hur jag har gått tillväga vid min datainsamling och vid 

intervjuerna. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar jag teorier som är lämpliga för min undersökning. 

 

Kapitel 4: Empiri 

I empirin redovisar jag det insamlade materialet från mina intervjuer. 

 

Kapitel 5: Analys 

I analysen drar jag paralleller mellan den teoretiska referensramen och empirin. 
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Kapitel 6: Slutsats 

I det sista kapitlet har jag diskuterat slutsatsatsen som jag kunnat dra mellan den teoretiska 

referensramen, empirin och analysen. Min slutsats har jag kopplat till problemställningen. 

 

2 Metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva uppsatsens arbetsgång. Jag kommer att redogöra hur 

undersökningen har genomförts samt varför jag har valt att utföra studien på det viset. 

Tillvägagångssätten för min teoriinsamling och intervju kommer dessutom att förklaras grundligare. 

2.1  Metodstrategi 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika tillvägagångsätt att genomföra en undersökning. 

Metodansatsen kan antigen vara induktiv eller deduktiv. Den induktiva metoden innebär att 

forskaren går från empiri till teori då forskaren inte har några förväntningar om den värld som 

undersöks. Syftet med den induktiva ansatsen är att forskaren inte ska vara begränsad, utan 

det är verkligheten som ska utforma teorierna. I den deduktiva metodansatsen går forskaren 

från teori till empiri. Forskaren införskaffar sig först förväntningar genom tidigare 

undersökningar och teorier för att därefter undersöka empirin och slutligen kunna bilda sig en 

uppfattning om teorierna överensstämmer med verkligheten. 

 

Den metod som jag har valt att använda mig av är den deduktiva metodansatsen som innebär 

att jag har valt att gå från teori till empiri. Därmed har jag börjat med att ta del av litteratur, 

rapporter samt vetenskapliga artiklar inom ämnet och på så sätt byggt upp förväntningar. För 

att undersöka om teori samt mina förväntningar överensstämmer med empirin dvs. 

verkligheten kommer jag att intervjua personer som besitter en kunskap och har en gedigen 

erfarenhet inom byggbranschen samtidigt som jag kommer att ta del av offerter från byggare 

som offererat fastighetsägare.   

 

 

2.2  Datainsamlingsmetod 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika metodansatser nämligen den kvalitativa och den 

kvantitativa. Den kvalitativa metoden går ut på att forskaren tar del av fakta genom ord och 

meningar. Kvalitativa metoder är öppna för ny information men däremot är det svårt att 

generalisera med den här metoden. Den kvantitativa metoden innebär att empirin görs genom 

enkätundersökningar. Enkätundersökningarna görs med förutbestämda svarsalternativ där 

syftet är att forskaren ska få fram siffror, symboler samt enheter. 

 

I min studie använder jag mig av både en kvalitativ samt en kvantitativ metod för att få min 

frågeställning, som anses vara beräknande, besvarad. Den kvantitativa metoden, dvs. 
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enkätundersökningen har bidragit till ett rikt empiriskt material i form av siffror vilket har 

kompletterats med den kvalitativa metoden i form av personliga intervjuer med byggföretag. 

 

Jacobsen (2002) beskriver att det finns två olika sätt för insamling av information. Primärdata 

är det ena sättet och det är data som forskaren själv samlat in genom egna variabler och 

värden. Forskaren kan ta fram primärdata via kalkyler, observationer eller intervjuer. 

Jag har erhållit primärdata genom att jag har intervjuat personer inom byggbranschen och 

tagit del av offerter. Genom dessa intervjuer har jag erhållit information som jag behövde för 

att kunna genomföra undersökningen. 

Jacobsen (2002) menar att det andra sättet kallas för sekundärdata vilket är data som forskaren 

inte tagit fram själv. Sekundärdata är information som kommer från litteratur och 

vetenskapliga artiklar som har samlats in utav tidigare forskare. Det är viktigt att ta hänsyn till 

sekundärdatas ålder för att öka trovärdigheten då mycket kan förändras med tiden. 

Jag har valt att inte använda mig av äldre sekundärdata än 10 år. Sekundärdata som jag har 

använt mig av består av rapporter, litteratur och vetenskapliga artiklar samt offerter. 

Biblioteket på högskolan i Halmstad har varit  utgångspunkt då jag har sökt sekundärdata. Jag 

hittade artiklar genom att använda deras databaser Libris och Diva. Livscykelkostnad, 

underhållskostnad, tak och fasad är sökorden som jag har använt mig av då jag har sökt efter 

sekundärdata. Jag har dessutom hittat användbara rapporter genom sökmotorn Google. Dock 

har jag varit försiktiga och uppmärksammade på oseriösa sidor och undvikit att ta del av dem. 

 

2.3 Operationalisering 

Jacobsen (2002) menar att kategoriseringen och de centrala begreppen måste preciseras innan 

undersökningen utförs för att lyckas med datainsamlingen. Operationaliseringen är en process 

där begreppen utvecklas från att vara vaga till utmärkande.   

 

För att få en bra uppbyggnad på intervjuguiden måste de centrala begreppen kategoriseras 

innan intervjun utförs. Frågorna kategoriserades därmed i följande avsnitt: inledande frågor, 

underhållskostnad & livslängd, pris & kostnadseffektiv, grundinvestering samt övrigt. Övrigt 

var ett avslutande avsnitt där respondenten fick möjlighet att nämna något annat som inte kom 

upp under intervjun. Respondenten gavs möjlighet att prata mer fritt kring faktorer som 

påverkar livscykelkostnaden, underhållskostnaden, livslängden samt investeringskostnaden. 

Anledningen till att jag tog med detta avsnitt var för att det skulle finnas utrymme för egna 

kommentarer ifrån intervjupersonen. Genom detta avsnitt minimerades risken att styra 

intervjupersonen och jag kunde erhålla mer omfattande tankar från respondenten. 
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2.4 Urval 

Jacobsen (2002) menar att de flesta undersökningar har ett grundläggande problem och det är 

att jag inte kan undersöka särskilt många personer. Det första steget är att skapa en överblick 

av de intervjuobjekt som skulle varit intressanta om det fanns obegränsat med tid, pengar och 

analysmöjligheter. Denna population delas sedan in i undergrupper och därefter väljs de ut 

efter kriterier för urvalet. 

Jag har valt att begränsa min studie genom att endast inrikta mig på livscykelkostnaden för 

fastigheter i form av villor. Jag kommer alltså inte att fokusera på hyresrätter, flerbostadshus, 

lokalbyggnader eller kontorsbyggnader. Av den anledningen var jag tvungen att göra ett urval 

av vilka företag jag skulle inrikta mig på. Mitt val blev små företag inom byggbranschen då 

dessa företag har erfarenhet utav underhållskostnader på villa samt att jag har tagit del av 

offerter som de offererat till kunder. Jag valde att intervjua åtta personer inom byggbranschen 

och tagit del av fem offerter från byggentreprenörer som har offererat till villaägare. 

Företagen som jag valde ut är placerade i Skåne samt södra delar av Halland och Småland. 

Mina kunskaper om företagen samt att dessa regioner ligger fördelaktigt geografiskt bidrog 

till mitt val. 

Jacobsen (2002) menar att det mest centrala budskapet är att urvalet av uppgiftslämnare oftast 

bör vara ändamåls orienterat. Detta innebär att urvalet bör styras av vilket slags information 

jag vill få. Om jag vill få tag på det typiska ska jag försöka hitta typiska uppgiftslämnare, men 

om jag inte vet vad jag vill ha kan snöbollsmetoden vara en bra lösning. 

Jag hade redan från början en klar bild av vad jag ville få ut för information och vilka jag  

ville intervjua. På detta viset kunde jag styra mitt urval av respondenter. Då jag kontaktade 

företagen frågade jag efter personer som har kunskap utav byggbranschen i form av 

underhållskostnader och investeringskostnader.  

 

2.5  Empirisk metod 

Min empiriska datainsamling har jag genomfört med hjälp av personliga intervjuer i första 

hand. För att boka intervju med respondenter gick jag via respektive företags växel. På detta 

viset kunde jag fråga efter personer som arbetar med underhållskostnader samt 

investeringskostnader. Jag har valt att genomföra alla mina intervjuer på den plats där 

respektive respondent arbetar. Jag är av den åsikten att respondentens svar blir mer utförliga 

då jag kan ställa följdfrågor på plats. Syftet med detta var att respondenterna skulle känna sig 

komfortabla i miljön så att jag får öppna och utförliga svar. Jacobsen (2002) menar att miljön 

där intervjun försiggår påverkar innehållet i intervjun. Uppgiftslämnarens arbetsplats kan vara 

en naturlig plats som han eller hon är bekant med. 

Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär 

att en lista på teman och frågor ska behandlas under varje intervju (Christensen, 2010). 
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Anledningen till att jag valde att använda mig utav en semistrukturerad intervju beror på att 

respondenten har möjlighet att tala fritt med utgångspunkt i undersökningsproblemet. Därför 

kan innehållet och ordningen på frågorna i intervjuguiden skifta mellan intervjuer. Denna 

undersökningsmetod lämpar sig bäst när jag är intresserade av vad varje person säger och 

tycker (Christensen, 2010). 

Jag valde att skicka intervjufrågorna till respondenterna innan varje intervju. Detta gjorde jag 

av den anledningen att jag ville ge respondenterna möjligheten att förbereda sig på innehållet. 

Jag valde även att spela in intervjuerna med bandspelare för att inte missa någon värdefull 

information. På detta viset behövde jag endast stödanteckna och kunde istället koncentrera 

mig på att hålla intervjun som en naturlig konversation. Jacobsen (2002) menar att risken för 

att missa betydande information från respondenten minskar då bandspelare används som stöd 

vid intervju. När jag sammanställt intervjuerna skickades de till respondenterna för att 

kontrollera att vi fått korrekt information. 

 

Under arbetets gång har jag även använt mig utav mail- och telefonintervjuer. Det har inte 

alltid varit möjligt att ha personliga intervjuer då respondenten har varit på en annan ort och 

då räcker ofta tiden inte till. Jag har däremot prioriterat att utföra personliga intervjuer 

eftersom mailintervjuer kan begränsa kommunikationen då det tar längre tid att uttrycka sig i 

textform än verbalt. Enligt Christensen (2002) kan semistrukturerad intervju genomföras 

antingen per telefon eller genom besök. 

Personer som jag har intervjuat är följande: 

 Entreprenadchef inom byggbranschen 

 Entreprenadingenjör inom byggbranschen 

 Fastighetsförvaltare inom förvaltningsbranschen 

 Arbetsledare inom byggbranschen 

 

Mitt syfte med dessa respondenter var att erhålla tillförlitlig information och nya 

infallsvinklar genom deras erfarenheter av byggbranschen. Jag har valt att intervjua sju 

personer inom byggbranschen och en person inom förvaltningsbranschen. Mitt mål var att 

med hjälp utav mina intervjuer analysera och beräkna hur livscykelkostnaden ser ut för tak 

samt fasad under en kalkylperiod på 50 år. Dock har samtliga personer valt att vara anonyma 

eftersom de anser att företagets kommande kunder kan påverkas om material kommer ut med 

uppgifter om priser. Där av vill inte respondenterna att uppgifter eller offerter skall vara 

tillgängligt på nätet eftersom det kan skada verksamheten. 

 

2.6 Analysmetod 

Jacobsen (2002) menar att kvantitativ data delas upp i tre olika kategorier, nämligen 

beräkning, systematisering & kategorisering och kombination. Beräkning innebär att jag som 

undersökare skall få en så grundlig och detaljerad beräkning som möjligt av den insamlade 

data genom att slutligen jämföra empiri med teori. Fördelen med den kvalitativa metoden dvs. 

de personliga intervjuerna som även har genomförts i denna studie är enligt Jacobsen (2002) 
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att intervjuerna kan analyseras för att sedan vid behov återigen kunna genomföra nya 

intervjuer som kan utsättas för ytterligare granskning.  

 

För att samtalen ska registreras så noggrant som möjligt har jag valt att spela in varje intervju. 

Jag har lyssnat igenom mina intervjuer samt kompletterat materialet med mina anteckningar 

från intervjuerna samt vid behov återigen återgått till respondenterna för yterliggare 

förklaringar. På detta viset har jag fått en detaljerad förståelse för innehållet av beskrivning 

och siffror. Systematisering och kategorisering innebär att reducera och förenkla 

informationen för att få en klar översikt av data. Tjocka beskrivningar och svåra beräkningar 

blir ofta alltför omfattande för andra än mig själv. Systematisering är nödvändigt för att kunna 

förmedla vad jag har tagit reda på. (Jacobsen, 2002) 

 

Då jag samlat in mina beskrivningar och siffror läste jag igenom all data för att kunna 

reducera och förenkla informationen. Detta gjorde jag genom att sortera ut relevant data som 

jag fått fram genom intervjuerna från respondenterna samt offerterna från 

byggentreprenörerna.  

 

Enligt Jacobsen (2002) innebär kombination att undersökaren börjar söka data, det vill säga 

leta efter meningar och försöka skapa ordning i data. I denna fas försöker undersökaren se vad 

som har blivit direkt sagt eller gjort. På detta vis kan jag få fram den mest intressanta data. 

Efter systematiseringen tolkade jag data som jag ansåg var relevant, för att sedan koppla den 

till min teoretiska referensram. Detta resulterade i en analys där empirimaterialet jämfördes 

med teorin. 

 

2.7 Källkritik 

För att försäkra mig om att jag har tagit del utav rätt information har jag valt att skicka ut 

intervjuerna till respondenterna för att få dem bekräftade. Jag ville på detta vis stärka 

giltigheten på min uppsats. Jacobsen (2002) menar att validitet beskriver uppsatsens giltighet 

eller relevans. Validitet är av stor vikt för en undersökning då forskaren bör undersöka det 

arbetet syftar på och att det är relevant för uppsatsen (Jacobsen, 2002). 

 

Jag vill att min uppsats ska vara så pålitlig som möjligt och därför har jag använt mig av mer 

än en metod för att samla in data. Jag har bland annat samlat in data genom litteratur och 

vetenskapliga artiklar, men jag har dessutom genomfört flera intervjuer där jag erhållit 

betydande information för min uppsats. Enligt Jacobsen (2002) syftar reliabilitet på 

uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet.  

Jag kan inte generalisera och hävda att slutsatserna som jag kommit fram till gäller för varje 

fall och alla fastigheter. Oavsett vald metodansats kommer problem med den externa 

giltigheten att uppstå. Mina förhoppningar har naturligtvis varit att gå in på djupet av min 

frågeställning och dra slutsatser som gäller för många fastigheter. Generalisering innebär att 

kunna dra slutsatser om enskilda fall med resultat som uppnåtts (Jacobsen, 2002). Enligt 
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Jacobsen (2002) går det att skilja på intern giltighet och extern giltighet. Intern giltighet 

innebär att forskaren mätt det som planerades att mäta, medan extern giltighet handlar om hur 

hög giltighet det undersökta har i övriga fall (Jacobsen, 2002).  

 

Jag har även varit källkritisk på det viset att jag inte har använt mig av litteratur, rapporter och 

vetenskapliga artiklar som är äldre än 10 år. Anledningen är att mycket kan förändras med 

tiden och vi ville på detta viset stärka trovärdigheten på min undersökning. Källor som jag har 

tagit del av från Internet är rapporter som företag inom bygg- och fastighetsbranschen 

publicerat. Jag anser att dessa rapporter är tillförlitliga då företag med erfarenhet och kunskap 

inom branschen publicerat dem, samtidigt som rapporterna endast är ett par år gamla. 

Resterande källor har jag sökt på Halmstad Högskolans bibliotek där jag använt deras 

databaser såsom Libris och Diva. Mitt empiriska material har jag samlat in genom intervjuer 

med personer inom bygg- och fastighetsbranschen. Jag ville att mina intervjufrågor skulle 

spegla deras dagliga arbete för att på så sätt ta del utav deras kompetens och erfarenhet. För 

att erhålla så tillförlitlig information som möjligt valde jag att genomföra alla personliga 

intervjuer på den plats där respektive respondent arbetar. Jag ville ha möjligheten att ställa 

följdfrågor på plats samt erbjuda respondenterna en miljö där de känner sig trygga och 

komfortabla. Enligt Jacobsen (2002) påverkar miljön där intervjun försiggår innehållet i 

intervjun. En naturlig plats kan exempelvis vara ett ställe som han eller hon är bekant med, 

t.ex. arbetsplatsen. 

 

3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer jag att presentera den teori som är intressant för min undersökning. 

Jag kommer att redovisa hur livscykelkostnaden ser ut för beklädnad på tak samt fasad. 

3.1 LCC - beräkning 

Livscykelkostnad (Life Cycle Costing - LCC) är en metod som går att tillämpa för att beräkna 

fram alla kostnader under en livscykel. Syftet med beräkningen är att få möjligheten välja 

alternativet som under ett helt livscykel är det mest kostnadseffektiva alternativet. I 

beräkningen inkluderas både investeringskostnaden samt underhållskostnaden under 

livscykeln. (EFFSO, 2011) 

Genom livscykelkostnadsberäkningen är det möjligt uppskatta kostnaderna för 

fastighetsägaren under livslängden för exempelvis tak eller fasad. Vanligtvis väljs en 

kalkylperiod på 50 år som motsvarar livslängden på byggnaden. När kalkylperioden är över 

utvärderas större kostnader som fasad, tak och stamledningar är ekonomiskt hållbart. (MFB, 

2010) 

Föra att genomföra en LCC - beräkning används följande formel:  

LCCtotal = Investering + LCCenergi + LCCunderhåll + LCCnyinvestering 
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Ett tillvägagångssätt för att genomföra en livscykelkostnadsanalys består av fyra steg 

Figur 1: Livscykelkostnadsmetodologi (EFFSO , 2011). 

3.2 Tak beklädnad 

Valet av beklädnad på taket är inte helt enkelt för fastighetsägaren. Det är många faktorer som 

avgör valet, utseende, investeringskostnad samt underhållskostnad. Ur ett historiskt perspektiv 

dominerar tegelpannan som ett av världens äldsta takmaterial som egyptierna anammade för 

3000 år sedan.  Bränd lera användes för att skydda mot regn och solsken. (Byggnadskultur, 

2005)  

Först på 1100-talet kom teglet till Sverige i form av fjäll - eller bäversvanstegel och munk- 

och nunntegel. Vinteglet är den modell som är vanligast idag och börjades att användas i 

Sverige redan på 1600-talet. Under 1800-talet började betongen att användas i det svenska 

byggandet och på 1960-talet introducerades betongpannan som en konkurrent till tegelpannan. 

Genom slippa bränningsprocessen var det möjligt att undkomma oturen att misslyckas med 

bränningen som kunden leda till att pannan var för ojämn. Betongpannan lånade tegelpannans 

form och metallformar togs fram för tillverkning av betongpannan. Betong stoppades in i 

metallformen som därefter pressades för att få fram vingpannans form. (Byggnadskultur, 

2005)  

Betongpannan har fördelen att den aldrig kan frysa sönder, är billigare att tillverka och lättare 

att montera. Tegelpannan har ett längre livscykel och är enligt många bedömare mer levande 

material som rent estetiskt är vackrare. Oavsett vilken beklädnad du väljer skall lutningen var 

lägst 14 grader. Med undantag för lertegel utan vattenlås, då krävs en lutning på lägst 22 

grader. Nedan följer en beskrivning hur du går tillväga för att få ett nytt tak (Byggnadskultur, 

2005)   

7 steg till ett nytt tak: 

1. Ta bort det gamla materialet och den gamla läkten 
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2. Ta bort det gamla underlagstaket om det finns sådant 

3. Lägg nytt underlagstak 

4. Montera ströläkt 

5. Montera bärläkt med avstånd anpassat för takpannorna 

6. Montera nya takpannor 

7. Montera alla taktillbehör, som beslag, tätband, taksäkerhetsprodukter, genomföringar mm. 

 

 

 

 

Figur 2: Renovera taket med gamla pannor (Monier , 2011). 

 

Underhåll: 

1. Kontrollera att inga pannor har blåst snett. 

2. Rensa skräp i hängrännor. 

3. Se till att det finns fågelskydd vid takfoten, fåglarna drar in skräp som håller kvar vatten. 

4. Rensa från mossa. 
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5. Håll efter grenar och träd i anslutning till huset. De skuggar och innebär mycket mossa, 

som i sin tur suger in vatten under takpannorna. 

 

Underhållskostnaden att byta ut underlagspapp på en fastighet med takyta på 128 m² kostar 

41.835 kronor inklusive moms, utan ROT-avdrag eller 327 kronor per m². Då ingår 

arbetskostnaden, ungefär 20 timmar för två takläggare samt materialkostnaden.  

(Kostnadsguiden, 2012) 

 

 

 

3.2.1 Betongpanna som takbeklädnad 

Betongpannan består av cement, sand, vatten samt vattenbaserad färg och tillverkas i fabrik. 

Användningsområdet är brett och kan i princip användas till tak beklädnad på alla typer av 

byggnader. Betongpannan är inte brännbar vilket skyddar mot brandspridning och 

betongpannan går att återvinna till ballats i ny betong eller vägbyggnadsmaterial. (Benders, 

2008) 

Lättbetongpannor har normalt en livslängd mellan 30-40 år. Det är inte ovanligt att 

asfaltimpregnerad pappa först ger vika och därför väljer många fastighetsägare att samtidigt 

även byta ut strö och bärläkt samt pannor. Det är även vanligt att villaägare väljer att 

samtidigt byta ut hängrännor samt stuprör som är i dåligt skick. Vindskivor samt 

takfotsbrädor skyddar från att vatten inte skall ta sig in från undersidan. Dessa bytes ut allt 

eftersom synliga sprickor bildas eller att de inte sitter ordentligt uppsatta. För betongpannan är 

ett vanligt symtom att färgen  har skiftat färg från att en gång vara svarta till att vid slutet utav 

livscykeln bli beigegråa. Vid det skedet är det inte ovanligt att det läcker vatten igenom 

pannorna vid skyfall och då är ett tak byte verkligen aktuellt. Ett tips är att se över taket efter 

kraftiga stormar eftersom risken finns att någon panna har hamnat ur läge och behöver rättas 

till. Enbart ytliga skador innebär inte att pannan måste kasseras. Då det är tveksamt om 

pannan måste bytas ut kan ett hjälpmedel vara att byta ut pannan mot en panna som är 

placerad närmast takfoten för att underlätta ett byte då nya införskaffas. Det är inte ovanligt 

att vittring uppstår på undersidan vilket medför att några pannor måste bytas ut var säsong och 

därför är det smart att spara några pannor i reserv. Då skador upptäcks på underlagspappa är 

det på tiden att renovera hela taket och det är ett stort. (Byggnadskultur, 2009) 

Det är inte helt enkelt att uppskatta kostnaden för ett tak byte men räkna mellan 800 kronor 

och 1.200 kronor per kvadrat meter för arbete och material. (Vi i villa, 2012)  
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Till underhållet ingår även snöröjning från taket. Ovanligt många takras inträffade snövintern 

mellan år 2009 till 2010. En undersökning visar att sadeltak med lutning mellan 0 och 15 

grader är värst drabbade. Enligt uppgifter från ett försäkringsbolag är över 600 byggnader 

drabbade under perioden vilket är ovanligt många. Ett vanligt villatak klarar av ett tryck på 

cirka 150 kg/m². Packad snö väger mellan 200 kg/m² och 300 kg/m². Som fastighetsägare är 

du ansvarig att se till att skada inte sker på egendom eller människor.  

Symptom som tyder på att belastningen är kraftig är när fönster eller dörr är svåra att få upp 

och knackande ljud kan uppstå ifrån konstruktionen. (Byggteknik, 2010) 

Betongpannan är både billigare men också tätare jämfört med tegelpannan. Dock är det 

vanligt att tegelpannan blir angripen av lavar som går att behandla med lavadödande medel. 

Lavarötterna bildar syra som fräter sönder betongen vilket medför att livslängden kan bli 

kortare.  Betongpannan är även känslig mot högtryckstvätt.  Tegelpannan har fördelen genom 

att livslängden är upp till 100 år. (Vi i villa, 2012) 

 

3.2.2 Tegelpanna som takbeklädnad 

Tegelpannan består av bränd lera och tillverkas i fabrik. Likvärdigt brett användningsområde 

som för betongpannan och har jämngott skydd mot brandspridning. Tegelpannan går också att 

återvinna och använda som vägbyggnadsmaterial. (Bender,2008) 

Livslängden för tegelpannan är upp till 100 år. På grund av sin ojämna form och flammighet 

ser tegelpannan mer levande ut jämfört med betongpannan. Det är större risk för läckage med 

en tegelpanna än en betongpanna. Tidsåtgången för att lägga om ett tak på 150 kvadratmeter 

är ungefär två veckor arbete för två vana snickare som jobbar åtta timmar var dag. Kostnaden 

för att lägga om ett tak beklätt i tegel ligger mellan 900 kronor och 1.300 kronor med material 

och arbete. (Byggnadskultur, 2005) 

Tak bör ses över två gånger per år och det bör ske efter lövfällningen samt efter vintern. 

Anledningen är att det är en trygghet att veta taket är tätt innan höststormar, slagregn samt 

snösmältning som utsätter taket för hårda påfrestningar. Ett annat råd är att undersöka taket 

vid tillfället då det regnar för att se över var vattnet tar vägen. Kontroll bör göras på stuprör 

som inte får var täppta, att det rinner åt rätt håll i hängrännorna och att det inte läcker in 

någonstans på vinden. För att upptäcka eventuella brister bör en del pannor lyftas upp på olika 

ställen för att se över skicket på läkten samt att underpapp är i gott kondition. (Vi i villa, 

2012) 

En god ide är att rengöra taket utan hänsyn till om det är tegelpannor eller betongpannor för 

att förhindra att löv, mossa, alger, eller lavar börjar växa på beklädnaden vilket leder till att 

pannan suger tills sig vatten och förhindrar snön att glida av. Vanligtvis går det att spruta på 

medel som stryper näringstillgången och försvårar förnyad påväxt. Vid kraftig påväxt krävs 

rengöring genom att borsta borta påväxten från beklädnaden. (Vi i villa, 2012) 
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3.3 Ytterväggens funktion 

Tengberg (2004) menar att ytterväggen är en byggnads klimatskal och konstruktionen ska 

motsvara kraven som ställs på den. Krav på ytterväggens funktion kan vara följande: 

Regnskydd: Fasadskiktets viktigaste tekniska funktion är att ge skydd åt konstruktionen mot 

nederbörd. För att skydda väggen på bästa sätt och för att skapa säkerhet mot 

fuktgenomträngning bör det finnas en ventilerad luftspalt bakom fasadskiktet. (Tengberg, 

2004) 

Vindskydd: Att säkerställa värmeisoleringens funktion är vindskyddets viktigaste uppgift. 

Detta sker genom att luftrörelser hindras att påverka värmeisoleringens funktion, s.k. 

anblåsning. Vindskyddet placeras på utsidan av värmeisoleringen och dess funktion är till stor 

del beroende av materialets lufttäthet. (Tengberg, 2004) 

Lufttäthet: Väggens lufttäthet är viktig för att luftrörelser och fuktkonvektion in i väggen ska 

förhindras. Det lufttätande skiktet i en yttervägg består oftast av åldringsbeständig plastfolie 

som placeras i den varma delen av väggen. Plastfolien har en god lufttätande förmåga och ett 

högt ånggenomgångsmotstånd. (Tengberg, 2004) 

Bärförmåga: Ytterväggen ska dimensioneras så att den klarar av olika laster. Förutom 

vertikala laster ska väggen klara vindlast, egenvikt samt fasadmaterialets vikt och 

infästningssätt. (Tengberg, 2004) 

Värmeisolering: Värmeisoleringens funktion är att begränsa transmissionsförlusterna genom 

ytterväggen. Väggens värmeisolerande förmåga kan förbättras genom ett obrutet isolerskikt. 

(Tengberg, 2004) 

Brandskydd: Kraven på brandskydd beror på byggnadens brandtekniska klass samt väggtyp. 

På bärande konstruktioner ställs krav på bärande funktion och avskiljande funktion, medan på 

icke bärande konstruktioner ställs krav endast på avskiljande funktion. (Tengberg, 2004) 

Ljudisolering: Ett annat krav på ytterväggen är att dämpa buller, framförallt trafikbuller, så att 

de som vistas i byggnaden inte besväras. (Tengberg, 2004) 

Hur pass väl en yttervägg motsvarar de krav som ställs på den beror av väggens konstruktion 

och fasadmaterial menar Tengberg (2004). En yttervägg kan förses med valfritt fasadmaterial 

som exempelvis tegel, puts, träpanel, glas eller stål. 

3.3.1 Jämförelse av fasadbeklädnad  

Livscykelberäkning, LCC, är en metod som går att använda för att jämföra olika alternativ 

mellan varandra för att få fram vilket alternativ som är billigast med hänsyn till 

grundinvestering och underhållskostnader. Väggtyp 2 ör tegelfasad, väggtyp 5A är träfasad 

och väggtyp 8 är putsfasad. (Tegelinformation, 2008) 

 

Följande alternativ av väggtyper kommer att jämföras: 
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Figur 3: Jämförelse mellan väggtyper (Tegelinformation, 2008). 

I figur fyra framgår investeringskostnadenn för att uppföra 1 m
2
 vägg. I kostnaden ingår 

material, arbete, underentreprenör samt påslag. 

 

Investeringskostnaderna för de olika väggtyperna är: 

1* Arbetskostnad beräknad på 345 kr/tim. 

2* Avser påslag för platsomkostnader (arbetsledning, bodetablering, maskinhyra mm)  

Figur 4: Investeringskostnader för olika väggtyper (Tegelinformation, 2008). 

3.3.2 Lönsamhet år 0 

1. År 0 har träfasaderna, 5A och 5B, de lägsta nuvärdeskostnaderna enligt diagrammet 

vilket också förklaras av livscykelkostnadsberäkning i figur 3 där träfasaderna har de 

lägsta investeringskostnaderna på 2100 kronor per kvadratmeter.  

2. Steni fasadskivor, vägg 6, kostar 2205 kronor per kvadratmeter och är näst billigaste 

alternativet. 

3. Tegelfasaden, vägg 2, kostar 2615 kronor per kvadratmeter och är billigaste 

alternativet för en tegelfasad. 

4. Vägg 8, putsfasad kostar 2655 kronor per kvadratmeter och är det dyraste valet av 

material. 
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(Tegelinformation, 2008) 

Figur 5: Investeringskostnader år 0 (Tegelinformation, 2008). 

3.3.3 Lönsamhet år 50 

50 år senare är väggtyp 6 det mest lönsamma alternativet med hänsyn till investering och 

underhåll under en 50-års period enligt Tegelinformation (2008). Detta beror till stor del på att 

Steni skivor är relativt underhållsfria och har en låg investeringskostnad. 

 

Träfasaden, vägg 5A, kommer på en andra plats och har lite lägre livscykelkostnad än 

tegelvägg 2 som kommer på en tredje plats. Tegelfasaden har högre investeringskostnad än 

träfasaden och trots att träfasaden behöver en högre underhållningskostnad under perioden, är 

den ändå mer lönsam än tegelfasaden. (Tegelinformation, 2008) 

 

Putsfasaden, vägg 8, är det dyraste valet av material och det beror till stor del på höga 

investeringskostnader och underhållskostnader. (Tegelinformation, 2008) 
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Figur 6: Investeringskostnader år 50 (Tegelinformation, 2008). 

3.3.4 Lägsta livscykelkostnaden 

Tegelinformation (2008) menar att en del faktorer har uteslutits från beräkningen och därför 

är det svårt att bedöma vilket alternativ som i verkligheten är mest lönsamt över en 50-års 

period. Aspekten att tunna väggar är mer lönsamma då uthyrbar yta ökar gynnar tunna väggar 

som trä och puts. Däremot är tjocka väggar bättre ur driftsynpunkt vilket gynnar tegel och 

betongfasader. En tegelbyggnad är billigare att värma upp jämfört med en träbyggnad vilket 

påverkar driftkostnaderna över lång period. Generellt har tegelbyggnader ett bättre restvärde 

än träbyggnader efter 100 år vilket också är till fördel för tegelfasad. Även ur miljösynpunkt 

är tegelbyggnader bättre än träbyggnader då tegel kan återanvändas medan trä som är 

tryckimpregnerat eller ytbehandlat inte kan återanvändas. En annan faktor som kan påverka 

kostnaden är inflationen. Vid en inflation på 4 % istället för 2 % är tegel mer lönsamt än trä. 

(Se bilaga 2) 

3.4 Livscykelkostnad 

Skanska (2012) menar på att det är viktigt att beräkna fram livscykelkostnaden för att bedöma 

en fastighets totalkostnad under hela dess livslängd. Att enbart utgå ifrån 

investeringskostnaden visar inte på helhetsbilden där även underhållskostnaden på fastigheten 

tillkommer under livslängden. Genom att beakta både investeringskostnaden samt 

underhållskostnaden under livslängden är det möjligt att beräkna livscykelkostnaden för 

fastigheten. Först då är det möjligt att jämföra livscykelkostnaderna för olika konstruktioner, 

beklädnader och lösningar. Fördelen är att det inte är bara investeringskostnaden som bedöms, 

utan även underhållskostnaderna. Det är befogat att utgå ifrån att olika yt-skikt kostar olika 

mycket. Det är naturligt att underhållskostnaden skiljer sig åt vid val yt-skikt samt att 

livslängden varierar.  
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Genom livscykelberäkning är det därmed möjligt att jämföra vilket alternativ som är det mest 

kostnadseffektiva.  Livscykelberäkning går att använda för att jämföra livscykelkostnaden för 

väggar, fönster, belysning eller fastigheter.  

Enligt en undersökning utförd av Energimyndigheten (2011) som har beräknat 

livscykelkostnaderna för tre olika belysningsarmaturer illustreras hur det är möjligt att 

jämföra olika alternativ med hänsyn till investeringskostnaden samt underhållskostnaden och 

driftkostnaden. Genom en livscykelkostnad beräkning för tre olika belysningsarmaturer, HPS, 

MH och lysrör T8 HF är det möjligt att jämföra vilket alternativ som är det mest 

kostnadseffektiva. I livscykelberäkningen ingår investeringskostnaden, 

underhållskostnaden/driftkostnaden samt energiförbrukningen. Det framgår tydligt att HPS 

belysningsarmaturen är det kostnadseffektivaste valet i nedanstående figur trots att HPS 

belysningsarmaturen har den högsta investeringskostnaden. 

Följande formel används för att genomföra en LCC – beräkning för belysningsarmatur: 

LCCtotal = Investering + LCCunderhåll/drift + LCCenergi  

 

Figur 7: Livscykelkostnad (Energimyndigheten,2011) 
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3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att olika takbeklädnader samt fasadbeklädnader 

existerar av flera orsaker. Valet av beklädnad på taket är inte helt enkelt för fastighetsägaren. 

Det är många faktorer som avgör valet, utseende, investeringskostnad, underhållskostnad samt 

livslängd. Lättbetongpannor har normalt en livslängd mellan 30-40 år medan tegelpannan har 

en livslängd upp till 100 år. Investeringskostnaden för tak beklätt i lättbetongpanna är mellan 

800 kronor och 1.200 kronor per kvadrat meter för arbete och material vilket är något lägre 

jämfört med investeringskostnaden för tegelpanna, 900 kronor och 1.300 kronor med material 

och arbete. Generellt skiljer inte underhållskostnaden mellan lättbetongpanna samt 

tegelpanna. (Vi i villa, 2012) 

Val av fasadbeklädnad är inte helt enkelt eftersom det är stora skillnader i 

investeringskostnader, underhållskostnader samt livslängd mellan olika beklädnader. Vid 

jämförelse mellan tegelfasad, putsfasad samt träfasad är det uppenbart att en tegelfasad har 

längst livslängd, högst investeringskostnad samt lägst underhållskostnad.  En träfasad har i 

princip tvärtom, kortast livslängd, lägst investeringskostnad samt högst underhållkostnad. En 

putsfasad är vid jämförelse med tegelfasad samt träfasad något mitti mellanting. 

(Tegelinformation, 2008)  

Investeringskostnad, underhållskostnad samt livslängd är faktorer som går att tillämpa för att 

beräkna fram en livscykelkostnad. Livscykelkostnad (Life Cycle Costing - LCC) är en metod 

som går att tillämpa för att beräkna fram alla kostnader under en livscykel. Syftet med 

beräkningen är att få möjligheten välja alternativet som under ett helt livscykel är det mest 

kostnadseffektiva alternativet. (MFB, 2010) 

Att enbart utgå ifrån investeringskostnaden vid val av takbeklädnad eller fasadbeklädnad visar 

inte på helhetsbilden eftersom underhållskostnaden och livslängden påverkar 

livscykelkostnaden. Genom livscykelberäkning är det därmed möjligt att jämföra vilket 

alternativ som är det mest kostnadseffektiva.  Livscykelberäkning går att använda för att 

jämföra livscykelkostnaden för väggar, fönster, belysning eller fastigheter. (Skanska, 2012) 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenterar jag material som samlats in genom intervjuer samt offerter från 

byggbolag. Empirin bygger på den teoretiska referensramen. I empirin presenteras vilka 

uppgifter som har inkommit genom muntliga intervjuer med byggare samt offerter från 

byggbolag. I första delen presenteras uppgifterna från intervjuerna och i del två framgår 

uppgifter från offerter. 

4.1 Byggbranschens perspektiv  

Jag har intervjuat åtta personer som har gedigen erfarenhet av byggbranschen i Skåne men 

också delar av Halland samt Småland. De har näst intill enbart jobbat inom byggbranschen 

hela sitt yrkesliv. Sysselsättningar som bland annat som byggentreprenör, projektansvarig, 

kvalitetsansvarig, arbetsledare, förvaltare och yrkeshantverkare. En av respondenterna driver 

en bygg firma på 40 anställda. Verksamheten sker i framförallt Helsingborg och Ängelholm. 

En annan respondent jobbar som kvalitetsansvarig samt projektansvarig i Skåne samt 

Småland.  Denne har varit involverad som kvalitetsansvarig samt projektansvarig vid 

byggandet av flerbostadshus, kontorhus, köpcenter samt skolor i hela södra Sverige. För att 

bli kvalitetsansvarig krävs goda kunskaper i plan och bygglagen samt god erfarenhet av stora 

byggprojekt. Arbetet går bland annat ut på att kontrollera att lagen följs praktiskt när en 

byggnad byggs upp. Två respondenter arbetar som arbetsledare på byggfirmor som arbetar 

med nybyggnation av flerbostadshus och villor. En arbetsledare har generellt ett ansvar att 

leda och planera yrkesarbetarnas arbetsdag. En respondent arbetar som förvaltare för en stor 

bostadsrättsförening i Malmö. Arbetar framförallt med löpande underhåll men också skador 

och kontakt med försäkringsbolag. Tre respondenter arbetar som yrkesarbetare för ett 

byggbolag i Helsingborg som sysslar med försäkringsskador. Majoriteten utav skadorna är 

vattenskador i kök och badrum. Men det förekommer även brand, storm och inbrottsskador.  

 Dock vill respondenterna  vara anonyma och vill inte att offerterna skall komma ut som 

offentliga handlingar då det kan påverka deras framtida projekt. Sammanfattningsvis har 

respondenterna svarat enhetligt vilket framgår av underlaget som jag kommer att presentera. 

4.1.1 Byggbranschens perspektiv på takbeklädnad 

Förståelsen för livscykelberäkning är bekant för respondenterna och de medger att det är 

många kunder som vill få råd och tips för att välja alternativ med lång livslängd samt låg 

livscykelkostnad. Dock är verkligheten annorlunda från teorin och ingen vågar lämna 

garantier för vilket alternativ som är mest kostnadseffektiv över en 50 års kalkylperiod. Vid 

val mellan tegelpanna eller betongpanna finns det faktorer som påverkar valet men som inte 

direkt kan kopplas till livscykelkostnaden. Ett exempel är huskroppens utseende där 

takkonstruktionens lutning spelar avgörande roll. Lertegel utan vattenlås skall helst ha tak 

lutningar över 22 grader medan betong pannor klarar av lutningar på 14 grader. Ett annat 

exempel är att kontakt måste ske med byggnadskontoret på kommunen för att ta reda på om 
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byte av takbeklädnad är bygglovspliktigt. Byte av material eller färgbyte kräver många gånger 

bygglov om fastigheten ligger i detaljplanerat område. Den estetiska aspekten skall inte 

underskattas. Majoriteten av respondenterna anser att tegelpannan har trevligare charm 

jämfört betongpannan.  

Faktorer som direkt påverkar livscykelkostnaden är valet av kvalité på själva 

inköpsmaterialet. Det finns prisskillnader för både tegelpannan och betongpannan. Det är 

svårt att säga hur mycket livscykelkostnaden över en 50 års kalkylperiod påverkas vid av köp 

av tegel eller betongpannor med hög kvalitet och hög inköpspris jämfört med låg kvalitet och 

låg inköpspris. Generellt håller både tegel och betongpannor av lägre prisklasser som är 

tillverkade i Norden ganska hög kvalitet och detta gäller även andra materialdelar till tak så 

som papp eller strö och bärläkt. Men visst finns det prisskillnader mellan tegelpannor och 

betongpannor där byggarna generellt svarar att tegelpannor är mellan 30 till 40 procent dyrare 

än betongpannor. Skillnaden beror till stor del på att tillverkningen av tegelpannor är mer 

komplicerat och tidskrävande att  framställa. Utifrån en kalkylperiod på 50 år bör 

livscykelkostnaden jämna ut sig med hänsyn till att tegelpannan har en längre livscykel än 

betongpannan är det generella svaret från respondenterna. Generellt skiljer sig inte 

underhållskostnaden för tegeltak jämfört med betong beklädnad tak. Det gäller att hålla 

ögonen öppna för eventuella skadade pannor som behöver bytas ut eller pannor som behöver 

rättas till efter storm. Lavamedel är utmärkt medel att använda för att få bukt med mossa och 

lava. Att använda högtrycket för att rengöra pannor är något som inte rekommenderas då 

ytskiktet förstörs vilket leder till att ännu mer mossa troligtvis kommer att komma tillbaka. 

Utifrån enkätundersökningar där respondenterna fick välja takbeklädnad valde 40 procent 

tegelpannor och 60 procent betongpannor. Underhållskostnad att byta underlagspapp är 250 

kronor per m² med material och arbete, inklusive moms, utan ROT-avdrag och generellt är 

livslängden 20 år. 

Uppskattad medelkostnad från enkätundersökningar demonstrerar att kostnaden för att lägga 

om ett tak på normalstor fastighet på 150² takyta med papp, strö/bärläkt, betongpanna och 

arbete, utan ROT-avdrag, inklusive moms hamnar på 133.300 kronor eller 889 kr/m².  

Uppskattad medelkostnad från respondenternas enkätundersökningar demonstrerar att 

kostnaden för att lägga om ett tak på normalstor fastighet på 150² takyta med papp, 

strö/bärläkt, tegelpanna och arbete, utan rot-avdrag, inklusive moms hamnar på 139.000 

kronor eller 927 kr/m².  

Uppskattad medelålder från respondenternas enkätundersökningar demonstrerar att livscykel 

för betongpannan hamnar på 57,5 år.  

Uppskattad medelålder från respondenternas enkätundersökningar demonstrerar att livscykel 

för tegelpannan hamnar på 60 år.  
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4.1.2 Byggbranschens perspektiv på fasadbeklädnad 

Det enhetliga svaret som respondenterna lämnar är att utifrån en livscykelkostnad perspektiv 

är tegelfasad helt klart det mest kostnadseffektiva alternativet. Tegelfasaden har egentligen 

enbart en nackdel jämfört med trä fasad samt putsfasad och det är den höga 

investeringskostnaden. Träfasad samt putsfasad skulle kunna vara det mest kostnadseffektiva 

alternativet om kalkylperioden var på enbart 10 år med hänsyn till att investeringskostnaden 

för puts samt träfasad är lägre jämfört med tegel. Men utifrån livscykelberäkning på en 

kalkylperiod på 50 år tror respondenterna på att tegel har lägst livscykelkostnad på grund att 

tegel i princip är underhållsfritt samt att tegel dessutom klarar av att leva vidare utan 

totalrenovering i ringaste utsträckning 50 år till, det vill säga en ytterligare kalkylperiod. 

Dessutom menar majoriteten av respondenterna att tegel har en lägre driftkostnad jämfört med 

trä och putsfasad.  

Transmissionsförlusterna är minimala vilket bidrar till att tegelfasad har ypperst låga 

värmeförluster. Tegelfasad har något bättre värmeisoleringsförmåga jämfört med träfasad 

samt putsfasad vilket medför en lägre energiförbrukning. 

När det gäller underhållet av fasadbeklädnaden måste hänsyn tas till naturens påverkan på 

beklädnaden. Mängden nederbörd, snöfall, vind samt höga respektive låga temperaturer 

påverkar helt klart hur lång period beklädnaden står ut utan att behöva foga om fogarna, måla 

om plank eller att laga sprickor på putsen. Generellt är svaret från respondenterna att träfasad 

i bästa fall måste målas om efter 15 år och i sämsta fall redan efter 8 år beroende på naturens 

påverkan. Räkna med 300 kronor per kvadratmeter för materialkostnad inklusive arbete utan 

ROT-avdrag. Dock är det vanligt att många fastighetsägare gör arbetet på egen hand och då 

hamnar materialkostnaden på 70 kronor per kvadratmeter. Att byta röt skadad plank behöver 

vanligtvis utföras efter 40.5 år då är livscykeln slut. Räkna med en kostnad på 657 kronor per 

kvadratmeter inklusive arbete utan ROT-avdrag.  

Under en 50 års kalkylperiod är en tegelfasad underhållsfri och därmed är det ytterst få 

underhållskostnader. Med undantag att i värsta fall behöva foga om mindre partier. Mindre 

sprickor på en putsfasad går att åtgärda genom syntetisk tät massa som finns att köpa på tub 

eller dunk och kostar 90 kronor per liter. 

 Respondenternas generella svar är att putsfasad måste målas om efter 25 år och att kostnaden 

är på 600 kronor per kvadratmeter med material, inklusive arbete och utan ROT-avdrag. Att 

totalrenovera fasaden efter en period på 70.5 år är nog ett måste och då är kostnaden 927 

kronor per kvadratmeter, inklusive material, utan ROT-avdrag. 

Generellt tror respondenterna på att tegelfasad har något bättre marknadsvärde på en fastighet 

jämfört med putsfasad samt träfasad. Dock är detta inget som tas hänsyn till i en 

livscykelkostnad beräkning. En annan faktor som spelar roll när kunden väljer fasadbeklädnad 

är utseendet. En känsla som flertal av respondenterna har är att vit putsfasad är ganska inne 

och har vart populärt ett tag nu. Där menar respondenterna på att den estetiska delen spelar 
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roll vid val. Det är högst troligt en trend som vi är inne i och det speglas också av på vita bilar 

och även vita mobiltelefoner.  

Flera respondenter menar på att det inte är helt klart om kunder tar beslut med hänsyn till 

kalkylperioder på 50 år. Där råder delade meningar bland respondenterna och något enhetligt 

svar är uteslutet.  

Utifrån enkätundersökningar där respondenterna fick välja fasadbeklädnad valde 60 procent 

tegelfasad och 40 procent putsfasad. 

Uppskattad medelålder från respondenternas enkätundersökningar demonstrerar att livscykel 

för putsfasad hamnar på 70.5 år.  

Uppskattad medelålder från respondenternas enkätundersökningar demonstrerar att livscykel 

för träfasad hamnar på 40.5 år.  

Uppskattad medelålder från respondenternas enkätundersökningar demonstrerar att livscykel 

för tegelfasad hamnar på 82.5 år.  

Uppskattad medelkostnad från respondenternas enkätundersökningar demonstrerar att 

kostnaden för att renovera putsfasad efter en livscykel på 70.5 år beträffande normalstor, 1-

plan fastighet på 150² fasad yta hamnar på 139.000 kronor eller 927 kr/m² inklusive material 

och arbete, utan ROT-avdrag. 

Uppskattad medelkostnad från respondenternas enkätundersökningar demonstrerar att 

kostnaden för att renovera träfasad efter en livscykel på 40.5 år beträffande normalstor, 1-plan 

fastighet på 150² fasad yta hamnar på 98.500 kronor eller 657 kr/m² inklusive material och 

arbete, utan ROT-avdrag. 

Uppskattad medelkostnad från respondenternas enkätundersökningar demonstrerar att 

kostnaden för att renovera tegelfasad efter en livscykel på 82.5 år beträffande normalstor, 1-

plan fastighet på 150² fasad yta hamnar på 215.550 kronor eller 1.437 kr/m² inklusive material 

och arbete, utan ROT-avdrag. 

 

4.2 Offerter från byggentreprenörer 

I denna del kommer jag presentera underlag i form av offerter som är offererade från 

näringsidkare till kunder i Skånesam delar av Halland och Småland under dem senaste 3 åren. 

Det handlar om fem olika offerter och fem olika kunder. Var och en som i behov av 

renovering utav beklädnad på tak eller fasad har kontaktat byggare för ta reda på kostnaden att 

genomföra investeringar i nya takbeklädnader och fasadbeklädnader. En offert för var 

beklädnad, tegelpanna, betongpanna, träfasad, putsfasad samt tegelfasad. Fastighetsägare har 

vid slutskedet utav livscykeln för tak eller fasad tagit kontakt med byggare för att ta reda på 

kostnaden att byta ut beklädnaden och därmed påbörja en ny livscykel.   
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Tak, betongbeklädnad 

Offert som jag har fått ta del av består av att montera ner befintliga betongpannor, strö och 

bärläkt samt papp. Lägga nytt papp, strö och bärläkt samt nya pannor. Fastighet med takyta 

150². Kostnad är 117.600 kronor eller 784 kr/m² inklusive material och arbete, inklusive 

moms, exklusive ROT-avdrag. 

Tak, tagelbeklädnad  

Offert som jag har fått ta del av består av att montera ner befintliga betongpannor, strö och 

bärläkt samt papp. Lägga nytt papp, strö och bärläkt samt nya pannor. Fastighet med takyta 

120². Kostnad är 102.600 kronor eller 855 kr/m² inklusive material och arbete, inklusive 

moms, exklusive ROT-avdrag. 

 

 

 

Fasad, träbeklädnad 

Offert som jag har fått ta del av består av att riva ner befintlig beklädnad. Spika fast ny 

beklädnad samt måla beklädnaden. Fastighet med fasad yta 140². Kostnad är 78.750 kronor 

eller 563 kr/m² inklusive material och arbete, inklusive moms, exklusive ROT-avdrag. 

Fasad, putsbeklädnad 

Offert som jag har fått ta del av består av att putsa fasadbeklädnad med Finja betong, därefter 

genomförs primning och två styckningar med fasadfärg, Fluggerfärg. Fastighet med fasadyta 

100². Kostnad är 90.750 kronor eller 908 kr/m² inklusive material och arbete, inklusive moms 

exklusive ROT-avdrag. 

Fasad, tegelbeklädnad 

Offert som jag har fått ta del av består av att mura en ny fasad med tegel som heter röd 

klinker. Fastighet med fasad yta 140². Kostnad är 465.406 kronor eller 3.324 kr/m² inklusive 

material och arbete, inklusive moms, exklusive rot-avdrag. 
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5 Analys 

I detta kapitel jämför jag den teoretiska referensramen med empirin som jag har samlat in 

genom intervjuer, änketundersökningar samt offerter..Jag vill se om det finns något samband 

mellan teorierna och materialet som jag fått från respondenterna och byggentreprenörerna. 

5.1 Jämförelse av takbeklädnad 

Enligt EFFSO (2011) används livscykelberäkning för att jämföra olika alternativ genom att 

beräkna fram livscykelkostnaden under livslängden för att sedan välja det mest 

kostnadseffektiva valet. Livslängden kan variera beroende på produkt men jag har valt en 

kalkylperiod på 50 år för att livslängden på takbeklädnad samt fasadbeklädnad generellt är  50 

år enligt respondenternas utlåtande.  

Byggnadskultur (2009) menar på att betongpanna har en livslängd mellan 30 och 40 år men 

respondenterna anser att livslängden är 57.5 år.  Detta betyder att respondenterna anser att 

livslängden är betydligt längre jämfört med uppgifter från  Byggnadskultur (2009).  Jag anser 

att respondenternas utlåtande är en mer realistisk livslängd för betongpannan. Anledningen till 

detta är att jag har fått enhetlig bild från respondenterna att betongpannan definitivt håller mer 

än 40 år. Dock skall hänsyn också tas till vilken prisklass och kvalité pannan har vilket 

påverkar livslängden enligt respondenterna. 

Livslängden för tegelpannan är upp till 100 år enligt Vi i villa (2012) vilket respondenterna 

anser är orealistiskt lång period. Enligt respondenterna är livslängden 60 år för tegelpannan 

och att livslängden är 57.5 år för betongpannan. Jag kan tycka att det är svårt att se fördelarna 

med tegelpannan jämfört med betongpannan eftersom livslängden enbart skiljer på 2.5 år. 

Tegelpannan har 2,5 år längre livslängd än betongpannan enligt uppgifter från 

respondenterna. Dock anser respondenterna att tegelpannor är mellan 30 till 40 procent dyrare 

i inköp än betongpannan. Dock kan valet avgöras av en annan aspekt. Jag håller med 

respondenterna att den estetiska aspekten skall inte underskattas och tycker som majoriteten 

av respondenterna att tegelpannan har en trevligare charm jämfört med betongpannan. 

Enligt Vi i villa (2012) är medelkostnaden för att lägga om ett tak beklätt i betongpannor 

1.000 kronor/m² med material och arbete, inklusive moms, utan ROT-avdrag. Respondenterna 

anser att kostnaden är något lägre, 889 kronor/m². Vid en prisjämförelse mellan 

respondenterna och Vi i villa (2012) på en fastighet med 150 m² takyta är kostnaden 16.700 

kronor högre enligt uppgifter från Vi i villa (2012) samt respondenterna.  Prisjämförelse 

mellan uppgifter från Vi i villa (2012) och pris från offert där kostnaden är 784 kronor/m² är  

den totala skillnaden ännu större. Offerten är 32.400 kronor lägre jämfört med uppgifter från 

Vi i villa (2012).  Jag tycker att priset som respondenterna lämnar är realistisk eftersom 

offerten visar lägre pris och enligt Vi i villa (2012) är priset högre.  Detta betyder att 

respondenternas pris är ett mellanting av dessa tre priser.  
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Medelkostnaden för att lägga om ett tak beklätt i tegelpannor är 1.100 kronor/m² med material 

och arbete, inklusive moms, utan ROT-avdrag enligt Vi i villa (2012). Respondenterna anser 

att kostnaden är 927 kronor/m².  Vid en prisjämförelse mellan respondenterna och Vi i villa 

(2012) på en fastighet med 150 m² takyta är totala kostnaden 25.950 kronor högre enligt  

uppgifter från Vi i villa (2012).  Prisjämförelse mellan uppgifter från Vi i villa (2012) och 

offert där kostnaden är 855 kronor/m² är den totala skillnaden till och med större. Offerten är 

36.750 kronor lägre jämfört med uppgifter från Vi i villa (2012). Kostnaderna speglar samma 

mönster som kostnaderna vid jämförelse av betongpannan. Offerten redovisar det lägsta 

kostnaden som följs upp utav respondenternas priser och den högsta kostnaden är enligt Vi i 

villa (2012). Jag tycker att respondenterna lämnar prisuppgifter som stämmer väl med 

verkligheten dock aningen högre än offerten men jag tycker att det är ett realistiskt pris att 

utgå ifrån.  

Vi i villa (2012) anser att taket bör ses över två gånger per år och det bör ske efter 

lövfällningen samt efter vintern och bra bekämpningsmedel är lavamedel. Enligt 

respondenterna gäller det att hålla ögonen öppna för eventuella skadade pannor som behöver 

bytas ut eller pannor som behöver rättas till efter storm. Respondenterna håller med att 

lavamedel är utmärkt medel att använda för att få bukt med mossa och lava. Enligt (Vi i villa, 

2012) går det att bekämpa lava och mossa genom att spruta på lavamedel som stryper 

näringstillgången och försvårar förnyad påväxt men vid kraftig påväxt krävs rengöring genom 

att borsta bort påväxten från beklädnaden.  

Underhållskostnad att byta underlagspapp är 250 kronor/m² med material och arbete, 

inklusive moms, utan ROT-avdrag och generellt är livslängden 20 år enligt respondenterna. 

Kostnadsguiden (2012) anser att priset är 327 kronor/m². På en fastighet med 150 m² takyta är 

prisskillnaden 11.550 kronor för totala underhållskostnaden att byta ut underlagspappen. Jag 

ser samma mönster som i kostnaderna för betongpannan och tegelpannan, respondenterna har 

ett något lägre pris jämfört med Kostnadsguiden (2012). 

Följande formel används för att genomföra en LCC – beräkning för tak beklädnad: 

LCCtotal = Investering + LCCunderhåll 

Utgår ifrån en kalkylperiod på 50 år. 

Takbeklädnad:  Tegelpanna  Betongpanna 

Livslängd:    60 år   57.5 år 

Investeringskostnad, 150m²: 139.050 kr  133.350 kr  

LCCunderhåll:  93.750 kr  93.750 kr  

 

LCCtotal:   232.800 kr   227.100 kr 
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Enligt livscykelkostnad beräkning är betongpannan det kostnadseffektivaste alternativet 

utifrån en kalkylperiod på 50 år vilket också framgår i figur åtta. Underhållskostnaden är 

densamma men investeringskostnaden för tegelpannan är något högre och därför är den totala 

livscykelkostnaden under 50 år något högre för tegelpannan. Det är svårt att uttala sig om 

utfallet hade varit densamma om kalkylperioden hade varit 100 år utan att göra nya 

livscykelberäkningar. Livslängden för tegelpannan är något högre vilket av naturliga skäl 

borde gynna tegelpannan utifrån ännu längre kalkylperiod. Enligt Skanska (2012) är det 

naturligt att underhållskostnaden skiljer sig åt vid jämförelse av yt-skikt samt att livslängden 

varierar. Dock skiljer sig inte underhållskostnaden mellan betongtak och tegeltak och därför 

är det i detta fall mest investeringskostnaden och livslängden som påverkar totala 

livscykelkostnaden. Enligt Energimyndigheten (2011) som genomförde livscykelberäkning 

för belysningsarmatur är det möjligt att i figur sju se att HPS lampan är det högsta 

investeringsalternativet men eftersom underhåll/drift och energi är så låga blir den totala 

livscykelkostnaden ändå det mest effektivaste alternativet.  

 

 

5.2 Jämförelse av fasadbeklädnad 

Enligt respondenterna är tegelfasad det bästa alternativ ur livscykelperspektiv samt 

marknadsvärde med hänsyn till kalkylperiod på 50 år. Anledningen är låga 

underhållskostnader, låga driftkostnader, lång livslängd samt högt andra handsvärde på 

fastigheten jämfört med träfasad samt putsfasad. Tegelinformation (2008) håller delvis med 

att tegelfasad är det mest kostnadseffektiva valet. Dock krävs en kalkylperiod på 100 år för att 

för att tegel skall vara det mest kostnadseffektiva valet enligt Tegelinformation (2008). 

Tegelinformation (2008) menar på att lång kalkylperiod gynnar en tegelfasad på grund att 

tegelfasad har låg underhållskostnad jämfört med träfasad och putsfasad. 

Enligt respondenterna är livslängden för en träfasad 40.5 år innan en hel renovering måste 

göras med både byte av virke samt ommålning. Ommålning bör ske senast någon gång efter 

10 till 15 år enligt respondenterna. Enligt Tegelinformation (2008) skall fasaden först målas 

om efter 24 år samt att 25 procent av virket byts ut. När fasaden är 36 år gammal sker nästa 

ommålning och efter 48 år byts hela fasaden ut och ny livscykel påbörjar enligt 

Tegelinformation (2008). 

Enligt Tegelinformation (2008) spricklagas 10 procent av fasaden och hela fasaden målas om 

efter 25 år. Livslängden är 45 år för putsfasaden. Fasaden renoveras för att en ny livscykel 

skall påbörja enligt Tegelinformation (2008). Respondenterna håller med att fasaden behöver 

målas om efter 25 år men dock anser respondenterna att livslängden är 70.5 år.  

Enligt respondenterna är livslängden för tegelfasad 82.5 år. Under en kalkylperiod på 50 år 

krävs generellt ingen underhåll för en tegelfasad, eventuell behöver delar av partier fogas om 

anser respondenterna. Tegelinformation (2008) menar på att 50 procent av fogarna fogas om 

efter 50 år och att livslängden är minst 100 år.  
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Enligt Tegelinformation (2008) är investeringskostnaden för en 150 m² tegelfasad yta 392.250 

kronor med arbete och material, inklusive moms, utan ROT-avdrag. Det innebär att kostnaden 

är 2.615 kronor per m². Respondenterna menar på att kostnaden är 1.437 kronor per m². 

Investeringskostnaden för 150 m² fasad yta är 215.550 kronor enligt respondenterna. 

Prisskillnaden är 176.750 kronor och jag har ingen förklaring varför skillnaden är 

anmärkningsvärt stor mellan Tegelinformation (2008) och respondenterna. Enligt offerten är 

investeringskostnaden 498.649 kronor för 150 m² fasad yta eller 3.324 kronor per m². Min 

uppfattning är att uppgifterna från respondenterna är overkliga vid jämförelse med uppgifter 

från offert samt Tegelinformation (2008). 

Enligt respondenterna är investeringskostnaden för en 150 m² putsfasad yta 139.000 kronor  

med arbete och material, inklusive moms, utan ROT-avdrag eller 927 kronor per m². 

Tegelinformationen (2008) menar på att kostnaden är 2.655 kronor per m² eller 398.250 

kronor för 150 m² fasad yta. Prisskillnaden är 259.250 kronor jämfört mellan 

Tegelinformation (2008) och respondenterna. Enligt offerten är investeringskostnaden 

136.125 kronor för 150 m² eller 908 kronor per m². Orsaken varför investeringskostnaden 

enligt Tegelinformation (2008) är dubbelt så stor jämfört med uppgifter från respondenterna 

och offert är för mig oförklarlig.  

Enligt Tegelinformation (2008)är investeringskostnaden för en 150 m² träfasad yta 315.000 

kronor  med arbete och material, inklusive moms, utan ROT-avdrag eller 2.100 kronor per m². 

Respondenterna menar på att kostnaden är 657 kronor per m² eller 98.500 kronor för 150 m² 

fasad yta. Prisskillnaden är 216.500 kronor mellan uppgifter från Tegelinformation (2008) och 

respondenterna. Enligt offerten är investeringskostnaden 84.450 kronor för 150 m² eller 563 

kronor per m². Investeringskostnaden är nästan 400 procent högre enligt Tegelinformation 

(2008) jämfört med offert. Jag har ingen förklaring varför skillnaden är så stor men min 

känsla är att investeringskostnaden enligt Tegelinformation (2008) är oskäligt hög. Dock kan 

en del av förklaringen till varför investeringskostnaden för träfasad samt putsfasad är 

anmärkningsvärt högre enligt Tegelinformation (2008) jämfört med offert och 

respondenternas utlåtande vara att i Tegelinformations (2008) beräkning finns högre 

arbetskostnad samt höga påslag för platsomkostnader som exempelvis arbetsledning, 

bodetablering och maskinhyra. Men det blir svårt att förklara varför investeringskostnaden då 

inte också skiljer sig anmärkningsvärt vid jämförelse mellan investeringskostnaden för 

tegelfasad. Priset för tegelfasad är högre enligt offert jämfört med pris enligt Tegelinformation 

(2008). Enligt respondenterna kan en faktor som direkt påverkar investeringskostnaden vara 

kvalitén på pannan som påverkar livslängden men också priset. Kan vara en förklaring till 

varför investeringskostnaderna skiljer mellan Tegelinformation (2008) och offert.  

 

Enligt Tegelinformation är kostnaden 850 kronor per m² för att underhålla en tegelfasad 

genom att foga om fogarna efter 50 år. Respondenterna håller med att delar av fasaden 

troligtvis behöver fogas om men någon exakt prisuppgift har jag inte fått ta del av. 

Anledningen är att jag räknar med en kalkylperiod på 50 år och inte längre. Kostnaden att 

måla om en trä fasad är enligt respondenterna 300 kronor per m². Om virke måste rivas för att 
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bytas och därefter målning är kostnaden 657 konor per m² enligt respondenterna. Enligt 

Tegelinformation (2008) kostar det 245 kronor per m² för att måla fasaden eller 430 kronor 

per m² för att riva och byta virke samt måla fasaden. Enligt Tegelinformation (2008) är 

kostnaden för att spricklaga putsfasad 500 kronor per m². Enligt respondenterna är det möjligt 

att täta sprickor genom att använda tätmassa som kostar 90 kronor per liter.  

 

Följande formel används för att genomföra en LCC – beräkning för fasad beklädnad: 

LCCtotal = Investering + LCCunderhåll 

Utgår ifrån en kalkylperiod på 50 år. 

Fasadbeklädnad:  Trä Tegel Puts 

Livslängd:    40.5 år  100 år 70.5 år 

Investeringskostnad, 150m²: 630.000 kr 498.649 kr 398.250 kr  

Underhållskostnad:  80.437 kr 0 kr 75.000 kr  

 

LCCtotal:   710.437 kr 498.649 kr 473.250 kr 

 

Jämförelse mellan underhållskostnad och investeringskostnaden för puts, trä samt tegelfasad 

är även möjligt att se i figur nio. Investeringskostnaden för tegelfasad är högst vid val av 

dessa tre alternativ. Dock är tegelfasad relativt underhållsfritt och därför är det troligt att en 

tegelfasad är det mest kostnadseffektiva alternativet vid en kalkylperiod på 100 år. 

Livslängden för träfasad är 40.5 år och därför krävs två investeringar under en kalkylperiod på 

50 år vilket medför stora investeringskostnader men även underhållskostnaden är den högsta 

för träfasad. Putsfasaden är näst högst i investeringskostnad men också näst högst i 

underhållskostnad och under en kalkylperiod på 50 år det mest kostnadseffektiva alternativet 

av dessa tre alternativ. 

 

Vid val av träfasad finns stora skillnader i både investeringskostnader och 

underhållskostnader och därför lämpar sig livscykelkostnad beräkning väl för att ta reda på 

totala livscykelkostnaden vilket stämmer såväl med Skankas (2012) uppfattning. Enligt 

Skanska (2012) är möjligt att tillämpa livscykelberäkning för att jämföra olika alternativ och 

det är viktigt att hänsyn till både investeringskostnaden men också underhållskostnaden.  Det 

framgår även i undersökningen utförd av Energimyndigheten (2011) att investeringskostnaden 

för HSP är högst men att den totala livscykelkostnaden är lägst eftersom underhåll och 

driftkostnaden är låga 
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6 Slutsats 

I följande kapitel har jag presenterat mina slutsatser som jag kunnat dra utifrån 

undersökningen. Jag har besvarat mina problemställningar och uppfyllt mitt syfte med 

studien. Jag har även presenterat förslag till vidare studier. 

Mitt syfte med undersökningen är att genom teoretiska och empiriska studier beskriva hur 

livscykeln för takbeklädnaden samt fasadbeklädnaden på villa påverkar underhållskostnaden 

för fastighetsägaren. Jag vill även redogöra hur underhållskostnaden samt 

investeringskostnaden skiljer sig vid val av beklädnad på tak och fasad.  Jämförelse mellan 

underhållskostnad för betongpanna och tegelpanna samt puts, trä samt tegelfasad 

 

6.1 Livscykelkostnad för tak samt fasad  

Härmed besvarar jag min första frågeställning, "Hur ser livscykelkostnaden ut under en 

kalkylperiod på 50 år för beklädnad på tak samt fasad?". 

 

Livslängden för betongpannan är mellan 30 till 40 år enligt Byggnadskultur (2009) men 

respondenterna menar på att livslängden är 57,5 år och jag utgår ifrån att en betongpanna inte 

behöver bytas ut under en kalkylperiod på 50 år vid normala förutsättningar. Då tänker jag 

främst på att betongpanna underhålls genom rengöring med lavamedel vid behov och att 

pannan inte vid storm ramlar ner på marken och spricker. Livslängden för tegelpannan är upp 

till 100 år enligt Vi i villa (2012) men respondenterna menar på att livslängden är 60 år. En 

kalkylperiod på 50 år klarar både betongpannan och tegelpannan. Att byta ut strö och bär läkt 

tillsammans med underlagspapp är en underhållskostnad på 250 kronor per m² med arbete och 

material enligt respondenterna. Detta är en underhållskostnad som måste göras efter 20 år på 

både betongtak samt tegeltak enligt respondenterna. Underhållskostnaden är 327 kronor per 

m² enligt Kostnadsguiden (2012) och det är inte en anmärkningsvärd prisskillnad enligt min 

uppfattning och jag utgår ifrån respondenterna uppgifter vid livscykelberäkning. Vi i villa 

(2012) anser att taket bör ses över två gånger per år och att det bör ske efter lövfällningen 

samt efter vintern och bra bekämpningsmedel är lavamedel vilket respondenterna håller med 

om. Detta är en underhållskostnad som är liten men också svårt att räkna på och därför finns 

den inte med i mina livscykelberäkningar. Investeringskostnaden att lägga om ett tak beklätt i 

betongpannor är 1.000 kronor per m² med arbete och material enligt Vi i villa (2012). 

Respondenterna anser att kostnaden är 889 kronor per m² och enligt offert är kostnaden 784 

kronor per m². Det är inte en anmärkningsvärd prisskillnad enligt min uppfattning och jag 

utgår ifrån respondenterna uppgifter vid livscykelberäkning. Investeringskostnaden att lägga 

om ett tak beklätt i tegelpannor är 1.100 kronor per m² med arbete och material enligt Vi i 

villa (2012). Enligt respondenterna är kostnaden 927 kronor per m² och enligt uppgifter från 

offert är kostnaden 855 kronor per m². Jag utgår ifrån respondenterna uppgifter vid 

livscykelberäkning eftersom priserna inte skiljer anmärkningsvärt.  
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Underhållskostnaden under en kalkylperiod på 50 år är densamma för tegeltak samt betongtak 

eftersom båda tak har identiska underhållskostnader och en livslängd på minst 50 år vilket 

också är kalkylperioden som jag beräknar livscykelkostnaden. Dock skiljer 

investeringskostnaden mellan tegeltak och betongtak. Investeringskostnaden för tegeltak är 

högre än investeringskostnaden betongtak. Investeringskostnaden för ett tegeltak med 150 m² 

tak yta är 139.050 kronor enligt respondenterna eftersom kostnaden är 927 kronor per m². 

Investeringskostnaden för ett betongtak med 150 m² tak yta är 133.350 kronor enligt 

respondenterna eftersom kostnaden är 889 kronor per m². Underhållskostnaden att byta ut 

underlagspapp samt strö och bär läkt för 150 m² takyta är 37.500 kronor enligt 

respondenterna.  

Eftersom det behöver kontinuerligt genomföras efter 20 år enligt respondenterna är det en 

total underhållskostnad på 93.750 kronor under en kalkylperiod på 50 år.  

Av den enkla anledningen att investeringskostnad är något högre för tegelpannan jämfört med 

betongpannan är också livscykelkostnaden högre under en 50 år kalkylperiod vilket framgår i 

nedanstående figur. Livscykelkostnaden för tegeltak är 232.800 kronor. Livscykelkostnaden 

för betongtak är 227.100 kronor.  

Figur 8: Livscykelkostnad tak. 

 

Livscykelkostnaden för tegeltak är 232.800 kronor och är en högre kostnad jämfört med 

livscykelkostnaden för betongtak där kostnaden är 227.100 kronor under en kalkylperiod på 
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50 år. Anledningen till att tegeltak kostar mer beror på en högre investeringskostnad jämfört 

med betongtak.  

Enligt respondenterna är livslängden för en träfasad 40.5 år men enligt Tegelinformation 

(2008) är livslängden 48 år. Det är en liten skillnad enligt min mening och jag utgår ifrån 

respondenternas uppgifter. Livslängden för putsfasad är 45 år enligt Tegelinformation (2008) 

men respondenterna anser att livslängden är 70.5 år. Jag utgår ifrån att livslängden är minst 50 

år för både putsfasad och tegelfasad och det är också samma kalkylperiod som jag beräknar 

livscykelkostnaden på. Enligt respondenterna är livslängden för en tegelfasad 82.5 år medan 

Tegelinformation (2008) anser att livslängden är 100 år.  

Enligt Tegelinformation (2008) är kostnaden 850 kronor per m² för att underhålla en 

tegelfasad genom att foga om fogarna efter 50 år. Eftersom min kalkylperiod är på 50 år finns 

ingen underhållskostnad för tegelfasad vid min livscykelberäkning. Dock är 

investeringskostnaden för en tegelfasad 2.615 kronor per m² enligt Tegelinformation (2008) 

men enligt offerten är kostnaden 3.324 kronor per m². Respondenterna anser att kostnaden är 

1.437 kronor per m² vilket jag tycker är lågt och därför utgår jag ifrån offerten vid beräkning 

av livscykelkostnaden. Totala livscykelkostnaden för en tegelfasad under 50 år är hela 

investeringskostnaden. Investeringskostnaden för tegelfasad är 498.649 kronor för en fasad 

yta på 150 m²  enligt offert där kostnaden är 3.324 kronor per m². Livscykelkostnaden för 

tegelfasad under 50 år är 498.649 kronor vilket också framgår i figur nedan.  

Enligt respondenterna är investeringskostnaden för en 150 m² putsfasad yta 139.000 kronor 

vilket är ganska lågt vid jämförelse med investeringskostnaden enligt Tegelinformation 

(2008) som anser att kostnaden är 398.250 kronor. Enligt uppgifter från offert är kostnaden 

136.125 kronor och skiljer sig inte anmärkningsvärt mycket från kostnaden enligt 

respondenterna. Jag utgår ifrån uppgifter från Tegelinformation (2008) vid livscykelberäkning 

för att det skall vara realistiskt att jämföra investeringskostnaden för tegelfasad som jag också 

beräknar utifrån uppgifter från Tegelinformation (2008). Enligt Tegelinformation (2008) är 

kostnaden 500 kronor per m² för att spricklaga putsfasad samt måla och behöver genomföras 

efter 25 år. Detta innebär en underhållskostnad på 75.000 kronor för en fasad yta på 150 m² 

under en kalkylperiod på 50 år vilket jag tar med vid min livscykelberäkning. 

Livscykelkostnaden för en putsfasad är 473.250 kronor under en kalkylperiod på 50 år vilket 

också framgår i figur.  

Enligt respondenterna är livslängden för en träfasad 40.5 år vilket innebär att två investeringar 

för ny träfasad måste göras under en kalkylperiod på 50 år. Investeringskostnad för träfasad är 

98.500 kronor för 150 m² enligt respondenterna. Tegelinformation (2008) anser att 

investeringskostnaden är 315.000 kronor. Offerten är på 84.450 kronor. Jag utgår ifrån 

uppgifter från Tegelinformation (2008) vid livscykelberäkning för att det skall vara realistiskt 

att jämföra med investeringskostnaden för tegelfasad samt putsfasad som jag också beräknar 

utifrån uppgifter från Tegelinformation (2008). Enligt Tegelinformation (2008) ommålas hela 

fasaden samt 25% av virket byts ut efter 24 år till en underhållskostnad på 245 kronor per m² 

för ommålning. Detta är en underhållskostnad på 36.750 kronor för en fasad yta på 150 m². 
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Dock försvinner 25 procent av den kostnaden eftersom det samtidigt sker byte av virke och 

målning av nya virket. 25 procent av 36.750 är 9.188 kronor.  

Kostnaden för att byta ut 25 procent av virket på fasaden samt målning av den delen är en 

kostnad på 430 kronor per m². Underhållskostnaden för detta är 16.125 kronor.  

Då ingår arbete och material för byte av virke på 25 procent av fasadens yta. Ommålning av 

hela fasad ytan sker efter 36 år enligt Tegelinformation (2008). Detta är en underhållskostnad 

på 36.750 kronor, samma kostnad som vid första målningen. Totala underhållskostnaden 

under kalkylperioden 50 år är 80.437 kronor. Hela fasaden byts ut efter 48 år och då sker en 

ny investering på 315.000 kronor enligt Tegelinformation (2008). Livscykelkostnaden för 

träfasad är 710.437 kronor under kalkylperioden 50 år vilket också framgår i figur.  

 

Figur 9: Livscykelkostnad fasad. 

 

 

Livscykelkostnaden för en tegelfasad är 498.649 kronor vilket är det näst kostnadseffektivaste 

alternativet. Anledningen till att det inte är det lönsammaste alternativet är på grund av den 

höga investeringskostnaden. Livscykelkostnaden för en putsfasad är 473.250 kronor och det 

kostnadseffektivaste alternativet. Putsfasaden har ungefär 20 procent lägre 

investeringskostnad jämfört med tegelfasad. Underhållskostnaden för putsfasaden är inte 

tillräckligt stor för att den totala livscykelkostnaden skall bli större än livscykelkostnaden för 

tegelfasad. Livscykelkostnaden för en träfasad är 710.437 kronor och anledningen till att en 

träfasad är det sämsta alternativet beror på att en träfasad har en livslängd som är lägre än 50 

                 Livscykelkostnad, kalkylperiod 50 år 
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år vilket medför en ny investeringskostnad på 315.000 kronor krävs vid två tillfällen under en 

kalkylperiod på 50 år. 

 

6.2 Förslag till vidare studier 

Mina förslag till vidare studier är att undersöka ytterligare faktorer som påverkar 

livscykelkostnaden för tak samt fasad, exempel på faktorer kan vara klimatet. Hur påverkas 

livscykelkostnaden beroende på var i Sverige fastigheten finns. Driftkostnaden kan vara ett 

annat alternativ, att undersöka vilket alternativ som har lägst driftkostnad.  Eller varför inte 

jämföra vilket alternativ som har det bästa andrahandsvärdet. Det hade dessutom varit 

intressant att ta med flera beklädnader på tak samt fasad som, plåttak, plasttak samt halmtak 

eller plåtfasad samt glasfasad.  
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Bilaga 
Jämförelse av underhållskostnader för olika väggtyper: 
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