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Sammanfattning 

Klimatförändringar och stigande priser på elmarknaden har gjort att lågenergihusen blivit ett 

allt mer attraktivt alternativ när nya fastigheter upprättas. År 2014 står byggnadssektorn i 

Sverige för 40 % av den totala energianvändningen. Ett plusenergihus är en typ av 

lågenergihus som producerar mer energi än vad byggnaden kräver. Fördelen med 

plusenergihus är att driftkostnaden är låg. För att uppnå låg driftkostnad måste fastigheten 

vara utrustad med ett tätt klimatskal med ett lågt värmeutsläppstal. Detta leder till större 

produktionskostnader då mer isoleringsmaterial och komplexa värme- och ventilationssystem 

krävs. Halmstad Fastighets AB (HFAB) upprättar Sveriges första flerbostadshuset med 

plusenergi. Vi ställer oss frågan om de lägre driftkostnaderna som byggnaden medför kan 

betala igen den betydligt högre investeringskostnaden. Vi jämför med ett liknande 

konventionellt hus där driftkostnaderna är högre samtidigt som investeringskostnaden är 

lägre. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur in- och utbetalningar uppkommer i en 

plusenergifastighet. Vi kommer även beskriva hur investeringsbeslutet har utformats och 

varför investeringen gjordes.  

Vår uppsats resulterade i en fallstudie där vi besökte Ulf Johansson och Jonas Stark som båda 

arbetar på HFAB. De hade insikt i hur processen såg ut vid investeringsbeslutet och hjälpte 

oss att få inblick i de byggtekniska samt ekonomiska frågorna.  

Med insamlad empiri i form av nyckeltal om drift och ekonomi har vi med hjälp av den 

teoretiska referensramen kunnat analysera investeringsbeslutet kring projektet. Vi upptäckte 

tidigt att definitionen av ett plusenergihus är svår att finna och driftkostnaden skiljde sig 

markant mellan jämförelseobjekten. Grundinvesteringen för plusenergihuset var betydligt 

högre än för jämförande objekt p.g.a. merkostnaden för att få ett tätare klimatskal i 

fastigheten. Grundinvesteringen var för stor för att kunna anse att projektet kan bli lönsamt. 

Detta återspeglar sig även i återbetalningstiden och i de LCC-beräkningar som gjordes i 

jämförelse mellan projekten. Vid uträkning av nettonuvärdet utifrån två olika kalkylräntor såg 

vi att projektet aldrig kommer kunna anses vara lönsamt efter 50 år. Skillnaderna i 

driftkostnaden mellan objekten är inte tillräckligt stora för att återbetala 

grundinvesteringsbeloppet under den tekniska livslängden på 50 år och en investering bör ej 

göras. Dock finns det andra fördelar med att bygga Sveriges första flerbostadshus med 

plusenergi, som marknadsfördelar, kunskap och miljövänlighet. 

  



 

 

Abstract 

Climate change and rising prices in the electricity market has led to low-energy housing as an 

attractive option when new properties are established. In 2014 the construction sector in 

Sweden stands for 40% of the total energy use. A plus-energy building is a type of low-energy 

building that produces more energy than the building requires. The advantage with plus-

energy buildings is that the operating cost is low. To achieve a low operating cost the building 

must be equipped with a tight building envelope with a low heat release rate. This leads to 

higher production costs when more insulation and complex heating- and ventilation systems 

are required. Halmstad Fastighets AB (HFAB) establishes Sweden’s first plus-energy 

apartment building. We wonder whether the lower operating costs of the building will be able 

to pay back the much higher investment cost. We compare the object with a similar 

conventional house where operating costs are higher, while the investment cost is lower. 

The purpose of this report is to describe how payments and disbursements emerge in a plus- 

energy building. We will also describe how the investment decision developed and why the 

investment was made. 

Our report resulted in a case study where we visited Ulf Johansson and Jonas Stark, who both 

work at HFAB. They had insight into how their investment process looked and helped us to 

gain knowledge into the structural engineering and economic issues. 

With the collected empirical data in the form of operations and finance ratios and by using the 

theoretical framework was able to analyze the investment decision on the project. We 

discovered early on that the definition of plus-energy is hard to find and operating cost 

significantly differed between the comparison objects. The initial investment for the plus-

energy building was significantly higher than for a comparative object due the extra cost to 

get a tighter building envelope. The initial investment was too large to consider the project as 

profitable. This is also reflected in the payback-period and in the LCC calculations made in 

the comparison between the projects. When determining the net present value based on two 

different cost of capital, we saw that the project will never be considered to be profitable after 

50 years. The difference in operating costs between the objects is not large enough to repay 

the initial investment amount during the lifespan of 50 years and an investment should not be 

made. However, there are other advantages to build Sweden's first plus-energy apartment 

building, such as, a greater market share, knowledge, and to be environmental friendly. 
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Terminologi 

HFAB Halmstads Fastighets AB 

BBR  Boverkets byggregler. Innehåller regler, föreskrifter 

och råd för byggnader utgivna av Boverket.  

FEBY   Forum för Energieffektiva Byggnader.  

SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. 

KWh   Kilowattimmar  

TWh  Terawattimmar 

FTX-system  Ett från- och tilluftssystem med värmeväxlare. 

Värmen av frånluften återvinns och värmer tilluften.  

U-värde  Värmegenomgångskoefficient (W/m² °C). Mäter hur 

mycket värme som släpps igenom på 1 m² yta per 

tidsenhet och med en graders temperaturskillnad 

mellan utom- och inomhus.  

Atemp Den golvarea i en byggnad som är uppvärmd till 

minst 10°C. 

Pascal (Pa)   Måttenheten för lufttryck.  

Vakans Tomma lägenheter 

Kalkylränta  (Diskonteringsränta) En räntesats som används för att 

beräkna avkastningskravet för en investering. Värdet 

visar den lägsta avkastning som ett projekt måste ha 

för att det ska vara lönsamt och för att ett företag ska 

göra en investering.  

Nuvärde Lönsamhetsberäkning vid investering. Är lika med 

årligt inbetalningsöverskott dividerat med 

kalkylräntan upphöjt till antal år.  

WACC Viktad kapitalkostnad. Metod som används för att 

beräkna ett genomsnittligt förräntningskrav för ett 

företags investeringsbeslut. 

Payback-period Den tid det tar för en investerings årliga 

inbetalningsöverskott att återbetala 

grundinvesteringsbeloppet.   

LCC  Livscykelkostnad (Life Cycle Cost). 

Nuvärdessumman av alla kostnader för en 

investering under dess livslängd.  
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det problem som kommer att diskuteras i 

uppsatsen. Därefter kommer en djupare diskussion föras kring problemet som har avsikt att 

ge läsarna en större förståelse kring området. Avslutningsvis kommer syftet med uppsatsen 

beskrivas och de avgränsningar som har gjorts kommer att presenteras.  

1.1 Problembakgrund 

Klimatförändringar och stigande priser på elmarknaden gör att kunder söker nya metoder som 

minimerar energiutsläpp i fastigheter. För att dra ner på kostnaderna, men även för att få ett 

hus som är så miljövänligt som möjligt, har lågenergihusen blivit ett allt mer attraktivt 

alternativ när nya fastigheter upprättas (Andrén & Tirén, 2011).  

I Sverige byggs sedan 2007 ca 400 lägenheter och ett 20-tal villor per år projekterade som 

passivhus
1
. Antalet passivhus ökar kraftigt för varje år (Svensson, 2012). I Sverige står 

byggnadssektorn för 40 procent av den totala energianvändningen. Invånarna i Sverige 

spenderar 80 procent av sin livstid inomhus vilket gör att energikonsumtionen i landet är hög 

(Energimyndigheten, 2013). Karlsson och Mosfegh (2007) pekar därför på vikten av att 

utveckla energieffektiva byggnader som minskar energiutsläppen. 

År 2013 uppgick byggnadssektorns energianvändning till 144,3 TWh. Byggnadssektorns del 

utgörs till stor del av bostäder och sedan 1970 har energianvändningen minskat med 10 

procent. Siffran är dock inte konstant då den ändras med Sveriges ojämna klimat och kalla 

vintrar (Ekonomifakta.se, 2013). 

Användning av fossila bränslen ökar i takt med att energitillförseln i byggnader ökar, 

ökningen leder till ökade utsläpp av växthusgaser. År 2008 kom EU-länderna överens om ett 

mål som innebär ett minskande av energianvändningen inom EU fram till 2020. Det är målen 

som är styrande för energi- och klimatpolitiken i landet. 

2020 Sverige EU 

Andel förnybar energi 50% 20% 

Andel förnybar energi inom transporter 10% 10% 

Energieffektivisering 20% 20% 

Minskade utsläpp av växthusgaser 40% 20% 
Tabell 1- Tabellen visar EU:s mål om en minskad energianvändning fram till år 2020. (Energimyndigheten, 2013)  

Det går att se att målet för förnybar energi ska vara 50 procent år 2020 av Sveriges totala 

energianvändning och att energieffektivisering ska ge en minskning med 20 procent. Att 

ändra byggteknik och bygga miljösmart kan sänka siffrorna (Energimyndigheten, 2013). 

År 2003 undertecknades ett avtal mellan 31 företag, fyra kommuner, Naturvårdsverket och 

regeringen. Avtalet växte till ett 40-tal aktörer som tog hjälp av Boverket för att nå ut till de 

olika aktörerna inom byggsektorn. Avtalet kom att kallas för Bygga-bo-dialogen. Aktörer som 

ingår i Bygga-bo-dialogen har som gemensamt mål för år 2025 att nå visionen om en hållbar 

bygg- och fastighetssektor. I målen ingår bl.a. att miljöbelastningen från energianvändning i 

                                                 
1
 Definition på passivhus se 1.6 
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bostäder ska minska och år 2025 bör uppvärmning och varmvattenberedning ske med endast 

begränsade inslag av fossila bränslen. Användningen av köpt energi minskar med 30 procent. 

Det ska bli lättare att välja bort skadliga byggnadsmaterial och att få bättre kunskap och 

byggvanor om energivänliga hus (Larsson, 2004). 

En avgörande faktor i byggbranschen har blivit att utforma byggnader som ska vara mer 

energieffektiva och enligt Riekstiņš (2011) krävs det en utveckling inom området. I samband 

med att oljepriset har tredubblats och elpriset har fördubblats mellan 1997-2009 har mängden 

framställda lågenergihus vuxit (Andrén & Tirén, 2011). Ett lågenergihus är en byggnad som 

är projekterad för att använda mindre energi än vad som krävs enligt Boverkets byggregler. 

Lågenergihus kan delas in i fyra kategorier; minienergihus, passivhus, nollenergihus och 

plusenergihus. Passivhus är en välisolerad fastighet som till stor del värms upp genom den 

värme som alstras inom byggnaden. Främst kommer värmetillskottet från människorna samt 

hushållsapparaterna i byggnaden och tas tillvara på av ett från- och tilluftssystem. 

Minienergihus är en nivå på byggnader som ligger mellan kraven för passivhus och 

konventionella hus. Nollenergihus och Plusenergihus är fastigheter som uppfyller kravet för 

passivhus men som samtidigt kan producera mer el än vad som används (Andrén & Tirén, 

2011). 

1.2 Problemdiskussion 

Med påtryckningar från EU och den ständiga debatten om miljön har byggsektorn blivit allt 

mer miljösmart i sitt byggande av fastigheter. Ökad förståelse hur fastighetssektorn påverkar 

miljön gör att det blir allt mer attraktivt att minska energiåtgången både i drift och i 

uppförandet. Passivhusen blir allt vanligare i Sverige och den “nya” tekniken är inte längre 

främmande för de flesta stora byggbolag. Det råder skilda meningar kring kostnaden för att 

upprätta lågenergihus. Ulf Johansson på Halmstad Fastighets AB (personlig kommunikation, 

19 februari 2014) säger att kostnaden i uppförande av ett passivhus kontra en konventionell 

bostad behöver idag inte vara mycket större.  Enligt Joakim Bake (personlig kommunikation, 

25 februari 2014) som är energiexpert på Holmdal & Co och arbetar med energibesparing i 

fastigheter menar att kunskapen om de nya metoderna som används för att bygga lågenergihus 

är begränsade och kostnaderna för att upprätta ett lågenergihus kontra en konventionell 

fastighet kan idag bli stora.  

Den nya byggtekniken och de energismarta lösningar som finns i fastigheten låter intressant 

och detta i kombination med intresse för ekonomi leder fram till det ämne som vi valt att 

skriva om. I uppsatsen kommer det att presenteras den lönsamhet som fastighetsbolaget 

HFAB ser i att upprätta energisnåla hus och med hjälp av olika ekonomiska verktyg hoppas vi 

att få en djupare inblick i hur lönsamt det är att bygga miljösmart.    

Att bygga ett plusenergihus innebär en högre grundinvestering än att bygga ett konventionellt 

hus. De faktorer som bidrar till att summan blir högre är framförallt att det krävs mer material 

till isolering och att byggnadstiden normalt är längre. För att göra en lönsamhetsanalys i 

jämförelse med ett upprättande av en liknande konventionell fastighet krävs att kostnaderna 

tas i sammanhang med den beräknade tekniska livslängd
2
 som fastställts för fastigheterna. De 

                                                 
2
 Teknisk livslängd är den tid som en byggnad beräknas vara i sådant skick att den kan brukas.  
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merkostnader som finns vid upprättande av plusenergihus syftar till att minska 

energianvändningen under byggnadens livslängd (Andrén & Tirén, 2011). 

Plusenergi är en ny teknik för att bygga miljösmart och energieffektivt. Det första 

flerbostadshuset med plusenergiteknik är upprättat i Harplinge utanför Halmstad av Halmstad 

Fastighets AB (HFAB). Eftersom en definition på tekniken inte är given har HFAB valt att 

göra två egna definitioner som de följer vid upprättande.  

Plusenergihus HFAB+ Husets energiproduktion ska på årsbasis täcka husets behov av 

energi för värme, varmvatten och fastighetsel  

Plusenergihus HFAB++ Husets energiproduktion ska på årsbasis täcka husets behov av 

energi för värme, varmvatten, fastighetsel och hushållsel 

(Halmstad Fastighets AB, 2013) 

1.3 Problemformulering 

Hur ekonomiskt lönsamt är det att investera i ett plusenergihus med HFAB++, kontra ett 

konventionellt flerbostadshus?   

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att visa hur in- och utbetalningar uppkommer i ett plusenergihus med 

HFAB++ i jämförelse med ett konventionellt flerbostadshus. Vi visar hur investeringsbeslutet 

har utformats och varför investeringen gjordes.  

1.5 Avgränsningar 

Jämförelser och beräkningar kommer att ske utifrån det svenska klimatet och de olika 

klimatzoner som Sverige är indelat i. Energieffektiva byggnader finns även utomlands och 

kan användas i varma klimat men då har byggnaden en omvänd funktion och skyddar 

inomhusklimatet mot värme.    

Vi har valt att avgränsa området till ett flerbostadshus med plusenergiteknik som är uppfört i 

Harplinge, Halland, enligt HFABs plusenergikrav HFAB++.  

Det finns flera olika typer av lågenergihus och i denna uppsats kommer inriktningen vara på 

plusenergifastigheter. Då uppsatsen handlar om en relativt ny byggteknik är det svårt att 

definiera vad ett plusenergihus innebär, definitionen som valts att användas är HFABs egna 

kravspecifikation HFAB++, som även är reglerad av den svenska kravspecifikationen från 

Forum för energieffektiva byggnader (FEBY).  

I de jämförelser som görs med konventionella hus har vi valt att endast utgå ifrån BBRs 

lägsta energikrav på en nybyggd konventionell fastigheter som innehar en likartad standard 

och underhållskostnad. Den särkostnad som skiljer projekten är driftkostnaden och 

grundinvesteringen. Alla beräkningar är inklusive moms. 
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1.6 Centrala begrepp 

Boverkets Byggregler (BBR)- Innehåller föreskrifter och råd om tillgänglighet, 

bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymme, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, 

bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning (Boverket). 

FEBY- Förkortning för Forum för energieffektiva byggnader, är en sammanfattning av 

kravspecifikationer på Nollenergihus, Passivhus och minienergihus. Den är utgiven av 

Sveriges Centrum för Nollenergihus. (Sveriges Centrum för Nollenergihus, 2012) 

Passivhus-  Ett välisolerat hus som till stor del värms upp genom den värme som alstras inom 

byggnaden. Främst kommer värmetillskottet från människorna samt hushållsapparaterna i 

byggnaden och tas tillvara på av ett från- och tilluftssystem. Byggnaden ska uppfylla de krav 

för passivhus som presenteras i FEBY:s kravspecifikationer (Andrén & Tirén, 2011). 

Plusenergihus-  Ett hus som kombinerar olika energieffektiva komponenter och på årsbasis 

levererar ut mer energi än vad som konsumeras i byggnaden. Byggnaden ska uppfylla de krav 

som finns för passivhus i FEBY:s kravspecifikationer (Andrén & Tirén, 2011). 

Kravspecifikation för plusenergihus saknas. 

Plusenergihus HFAB++-  Ett hus som ska uppfylla kraven för passivhus som presenteras i 

FEBY samt utöver det ska fastighetens energiproduktion på årsbasis täcka husets behov av 

energi för värme, varmvatten, fastighetsel och hushållsel (Halmstad Fastighets AB, 2013). 

Konventionell byggnad- Byggnad som följer BBR:s krav och regler för upprättande av 

fastighet (Ulf Johansson, personlig kommunikation, 19 februari 2014). 

1.7 Val av Litteratur 

Litteraturen till uppsatsen har vi tagit från tidigare gjorda kursers kursmaterial. Vi har använt 

Högskolan i Halmstads biblioteks databas DiVA för att göra sökningar inom området för 

passivhus och plusenergihus samt sökningar inom investeringsbeslut i fastighetsbranschen. 

Även databaser som Summon och HULDA har använts för att hitta vetenskapliga artiklar till 

uppsatsen. Det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar om passivhustekniken och 

plusenergihustekniken då begreppen är relativt nya. För att få en så bred och djup förståelse 

som möjligt har vi använt internetsidor där energi och passivhus står i centrum.  

Den mesta teorin har vi funnit vid Halmstads stadsbibliotek där vi har kunnat läsa böcker som 

berör investeringskalkylering, passivhus, solenergi etc. Vid möten och intervjuer har vi fått 

tillgång till utdelat material, som broschyrer, och de har underlättat vårt uppsatsskrivande. 

Sökorden vi har använt oss av har varit investment methods, real estate investment, low-

energy building, passive house, profitability, costumer satisfaction, plusenergihus, passivhus. 
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1.8 Val av ansats 

Det svårt att finna svar på vilken metod som är lämpligast för att undersöka hur det ser ut i 

samhället. Orsaken till detta är att de ontologiska och kunskapsteoretiska utgångspunkterna 

finner sig olika (Jacobsen, 2002). Det finns olika ansatser vid forskning; deduktiv-, induktiv- 

och abduktiv ansats. Deduktiv ansats innebär att författarna först samlar in data för teori för 

att sedan jämföra denna med data från insamlad empiri. Denna metod är mest lämplig när 

författare vill få en klarare bild om vad som ska tas reda på i empirin. Jacobsen (2002, s. 34) 

skriver “Anhängare av deduktiv ansats hävdar att det bästa sättet att arbeta är att först skaffa 

sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och därefter gå ut och samla in empiri för att se 

om förväntningarna stämmer överens med verkligheten”. Motsatsen till deduktiv ansats är en 

induktiv ansats. Skillnaden är att en induktiv ansats samlar data för empiri först för att sedan 

kunna jämföra den med data från insamlad teori (ibid).    

Idag är idealet för en forskare att gå ut med ett öppet sinne, helt utan förväntningar och samla 

in data för att sedan sätta sig ner och systematisera den information som är tillgänglig (ibid).    

Vi kommer att använda oss av en abduktiv ansats då vi kommer ha ett öppet sinne samtidigt 

som vi samlar in teori från tidigare studier. Abduktiv ansats innebär att vi har en viss 

förförståelse inom ämnet och metoden kan ses som en blandning av deduktiv och induktiv 

ansats (Patel & Davidson, 2011). 

1.9 Metod för teoriindelning  

Vi har delat in teorin i två delar, den ena delen har vi valt att kalla byggteknik och den andra 

delen ekonomi. För att få en bra inblick i vad plusenergi innebär och hur HFAB ställer sig till 

begreppet förklaras därför begreppet noggrant under avsnittet byggteknik. Detta hjälper oss 

också att se vilka delar som är relevanta i jämförandet mellan plusenergihus och 

konventionella hus. För att senare kunna studera investeringsbeslutet som har legat till grund 

för upprättandet av HFAB++ huset kommer vi att reda ut viktiga begrepp inom ekonomi och 

kunna särskilja särkostnader mellan HFAB++ hus och en konventionell byggnad. I teorin 

kommer det att presenteras olika krav och kostnader för konventionella byggnader.  
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2 Teori 

I detta kapitel kommer vi att presentera den teori som senare kommer att analyseras med 

hjälp av vald empiri. Då det i Sverige finns begränsad information och erfarenhet om 

uppförandet av passivhus och plusenergihus som flerbostadshus, kommer vi beskriva hur 

passivhus och plusenergihus som småhus är upprättade i den mån det ej finns litteratur. 

Upprättandet av passivhus och plusenergihus är liknande och då det i vissa fall inte finns 

tillräckliga uppgifter om plusenergihus kommer vi att förklara passivhustekniken.  

2.1 Byggteknik 

I detta avsnitt kommer vi att presentera grunderna kring lågenergihus och dess olika begrepp 

samt indelningar. Vi kommer även att beskriva olika byggnadsdelars funktioner och hur de 

bidrar till en byggnads energieffektivitet, för att sammansätta dessa faktorer i frågan om 

lönsamhet vid upprättande av plusenergihus. 

2.1.1 Hur fungerar ett plusenergihus  

Ett lågenergihus är en byggnad som är utvecklad för att använda mindre energi än vad 

byggreglerna i Boverket (BBR) kräver
3
. Lågenergihus kan delas in i olika klasser beroende på 

hur lite energi som förbrukas och består av minienergihus, passivhus, nollenergihus och 

plusenergihus (Andrén & Tirén, 2011). 

Ett plusenergihus är utvecklat för att återanvända den energi som skapas i byggnaden. 

Värmeenergin som skapas i byggnaden kan komma i form av spillvärme från personerna som 

vistas i den, de hushållsmaskiner som används och även solstrålning. För att kunna 

återanvända energin har byggnaden ett från- och tilluftsventilationssystem med värmeväxlare 

där tilluften värms upp av den varma frånluften
4
. För att kunna återanvända energin krävs det 

att byggnadens klimatskal
5
 är tät och välisolerat samt att byggnaden är utformad så att 

behovet av tillförd värme är så lågt som möjligt. Plusenergihus uppvärms ofta med kraftvärme 

i form av bergvärme eller jordvärme och detta blir ett komplement till värmeenergin som 

skapas i byggnaden och den bidrar även till uppvärmning av varmvatten (Andrén & Tirén, 

2011).  

Ett plusenergihus ska, till skillnad från ett passivhus, omvandla en tillräcklig mängd energi för 

att täcka byggnadens behov av uppvärmning, varmvatten och fastighetsel samt få en mängd 

elektricitet över som kan levereras till elnätet. Detta kan exempelvis ske genom solcellsteknik 

eller småskaligt vindkraftverk (Andrén & Tirén, 2011). Enligt Andrén (2007) är det vanligt 

förekommande att en byggnad med solceller kommer få köpa el under de månader då det är 

mörkare, samtidigt som det kommer finnas ett överskott av el under de varmare månaderna då 

energiförbrukningen minskar.  

2.1.2 Definition på plusenergihus 

Ett plusenergihus är ett lågenergihus som uppfyller passivhuskraven som finns i FEBY 

(Andrén & Tirén, 2011). Grundkraven för att ett hus ska anses som passivt är att byggnaden 

                                                 
3
 Information om de regleringar som finns i Boverket se 2.1.2 

4
 Ventilation se 2.1.6 

5
 Klimatskal se 2.1.5 
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endast har 15-17 W värmeförluster per kvadratmeter Atemp
6
 när det är som kallast ute, 

beroende på var byggnaden är belägen (Paroc.se, 2014).  Sverige är geografiskt indelat i tre 

klimatzoner beroende på de förutsättningar som gäller i olika delar av landet. Utifrån 

klimatzonerna har sedan krav på det maximala värmeförlusttal som tillåts framställts och en 

byggnad i klimatzon I har ett högre tillåtet värde än en byggnad i klimatzon III (Erlandsson, 

Ruud, Sandberg, Blomsterberg, Eek, & Ingulf, 2012).  

Krav   Klimatzon I (Norr) Klimatzon II (Mellan) Klimatzon III (Syd) 

Värmeförlusttal 

[W/m2Atemp]   

17 16 15 

Tabell 2- I tabellen beskrivs vilket värmeförlusttal som en passivhusbyggnad maximalt tillåts beroende på var i landet 

byggnaden är lokaliserad. (Erlandsson et al., 2012)  

Ett annat krav för att byggnaden ska vara godkänd som passivhus är att den endast får släppa 

ut 0,3 liter luft per sekund/m
2
. För glaspartier och dörrar gäller även att byggnaden maximalt 

få ha ett U-värde
7
 på 0,80 W/m

2
°C (Erlandsson et al., 2012). Den internationella definitionen 

för passivhus är att det max ska gå åt 15 kWh energi för att värma upp en byggnad per år 

(Passivhuscentrum.se, 2014).  

Den stora skillnaden mellan ett plusenergihus och ett passivhus är att plusenergihuset ska 

producera egen el som på årsbasis ska överstiga byggnadens behov av energi för värme, 

varmvatten och fastighetsel (Andrén & Tirén, 2011).  

2.1.3 Uppvärmning och solceller 

Ett flerbostadshus med en gemensam värmecentral kan med fördel använda sig av 

solvärmesystem. För att optimera funktionen och minimera merkostnaden är det viktigt att 

placera solfångare i huskroppens väderstrecksorientering, taklutning och utrymme för 

värmeutrustning (Andrén, 2007).  Energiflödet i solenergi är gratis. Andra värmealternativ har 

alltid en oförutsägbarhet i energiprisutvecklingen där priset kan variera på grund av priset från 

elbolagen (Andrén, 2007).   

2.1.4 U-värde  

Hur bra en byggnadsdel är isolerad betecknas med ett U-värde. Byggnadsdel innebär bl.a. 

golv, vägg eller tak men värmegenomgången i byggnadsmaterialet kan även beräknas på 

dörrar och fönster i fastigheten. Koefficienten kallas även för U-värde. Enheten för U-värde är 

W/m
2
 °C, ju lägre värde desto bättre (Isover, 2009). ”När 1 watt passerar genom 1 

kvadratmeter vid 1 grads temperaturskillnad är U-värdet 1,0 W/m
2 

°C” (Pilkinton.se, 2013). 

Ett lägre U-värde leder till mindre värmeläckage och lägre driftkostnader för en 

fastighetsägare. För att uppnå den standard som finns för lågenergihus är det viktigt att välja 

material som har ett lågt U-värde (Isover, 2009). 

 

 

 

                                                 
6
Atemp är den golvarea i en byggnad som överstiger 10 grader Celcius. Det är utifrån Atemp energianvändning 

beräknas efter (Boverket.se).   
7
 U-värde se 2.1.5 
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Maximala U-värden i konventionella byggnader 
Ui  

Utak 0,13 

Uvägg 0,18 

Ugolv 0,15 

Ufönster 1,30 

Uytterdörr 1,30 
Tabell 3 - Maximala U-värden i byggnader enl. BBR (BBR, 2014) 

Fönster och dörrar är de två byggnadsdelar som är svårast att isolera och har därför oftast 

högst U-värde i fastigheten. Principen för energieffektiva fönster har två eller tre glas 

sammanfogade i en isolerruta. Mellanrummen är gastätt tillslutet och ofta är glasen fyllda med 

ädelgas som minskar värmeförlusten. Solvärme kommer in men rumsvärmen har svårare att ta 

sig ut.  För att minska värmeutsläpp vid dörren är tätningen runt dörren viktig. Att se över sina 

tätningslister i fastigheten är också ett billigt sätt att spara energi (Energimyndigheten, 2013).   

2.1.5 Klimatskal  

Med klimatskal menas fastighetens yttre såsom grund, ytterväggar och tak. Ett bra klimatskal 

leder till att driftskostnaderna blir lägre och att komforten i fastigheten blir högre. 

Lågenergihus och inte minst plusenergihus, har ett mycket bra klimatskal där värmen som 

utvinns från personerna som vistas i huset ska räcka för att få rätt temperaturen i fastigheten 

(Energimyndigheten, 2013).   

Val av grund i byggnaden är beroende av flera viktiga faktorer. Faktorerna är bl.a. mark- och 

terrängförhållanden, klimatförutsättningar samt tekniska och ekonomiska förutsättningar 

(Hansson & Gross , 1991). Principerna för ett lågenergihus är att grunden minst ska ha en 

isoleringsmängd på 30 cm. Värmeförlusterna är mindre i grunden i jämförelse med tak och 

väggar, detta beror på att temperaturskillnader mellan golv och mark är mindre än exempelvis 

tak och ytterväggar (Andrén & Tirén, 2011).    

Genom att isolera grunden väl kan fastigheten reducera den värmetransport som finns genom 

grunden till marken. Att upprätta en fastighet med tjock isolering i grunden ökar 

yttemperaturen på golvet och fastigheten får en högre termisk komfort (Adalberth & 

Wahlström, 2009). 

Principerna för ett lågenergihus är att takets isolering ska ha en isoleringsmängd på minst 50 

cm (Andrén & Tirén, 2011). Vid upprättande av HFABs plusenergihus i Harplinge valdes ett 

sadeltak med solfångare (Halmstad Fastighets AB, 2013). Sadeltak är en av de vanligast 

byggda taktyperna i Sverige. Konstruktionen fungerar genom att takfallen sluttar åt var sitt 

håll och är förenade i en taknock (Hus.se, 2012). Genom att ha en god isolering i taket ökar 

den termiska komforten
8
 eftersom kallstrålning minskar, mögel och fukt reduceras i 

fastigheten och taket får ett lägre U-värde (Adalberth & Wahlström, 2009). Taket på ett 

plusenergihus ska även fungera som skydd mot direkt solstrålning på sommaren för att 

undvika att det blir för hög temperatur i byggnaden, samtidigt som det ska tillåta solljus att 

stråla in under vintertid för att med hjälpa till uppvärmning (Andrén & Tirén, 2011). 

                                                 
8
 Termisk komfort - ”Det tillstånd då en person är tillfreds med temperaturupplevelsen och önskar sig varken 

varmare eller kallare omgivning” (Warfvinge & Dahlblom, 2011, sid 1:1).  
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Då ytterväggen utsätts för större temperaturskillnader än grunden är ytterväggen tjockare än 

vad grundkonstruktionen är (Andrén & Tirén, 2011). Att ha en god isolering i yttervägg kan 

även reducera ljud i fastigheten, komforten och lufttätheten förbättras och risken för kallras
9
 

minskar  (Adalberth & Wahlström, 2009).  

En köldbrygga är ett oisolerat område i byggnaden som leder till stora och onödiga 

energiutsläpp (Isover, 2009). Enligt en studie av flerbostadshus kan köldbryggor utgöra 2-20 

procent av den totala energianvändningen i en konventionell byggnad (Energimyndigheten, 

2013). Som tumregel ska passivhus ha konstruktionsdetaljer som i princip är fria från 

köldbryggor (RockWool, 2009).  

Människor som vistas i en fastighet ska ha ett klimat som inte äventyrar brukarnas hälsa och 

där inneklimatet är komfortabelt för den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Inomhusklimat 

är dock en subjektiv bedömning då människor i olika åldrar, aktivitet, klädsel och kön 

upplever inomhusklimatet olika. De olika faktorer som påverkar människans upplevelse av 

inneklimatet är: termiska, hygieniska, ljusmässiga och ljudmässiga (Warfvinge & Dahlblom , 

2011). 

2.1.6 Ventilation 

Genom att bygga ett lufttätt klimatskal och en ventilation som är anpassad för en 

plusenergifastighet och dess brukare, är det inte vind och utomhustemperatur som kommer att 

styra ventilationen utan de som är boende i fastigheten. Det bidrar till minskad 

energiförbrukning, mindre risk för fukt- och mögelskador och att komforten i fastigheten är 

god (Isover, 2009). I BBR avsnitt 9 ställs krav på byggnadens energianvändning och där 

menas att det är viktigt att luftläckage och otätheter reduceras (BBR, 2014). 

Inomhustemperatur behöver inte höjas för att kompensera för ökad värmeförlust vid blåsigt 

och kallt väder. En fastighet utsätts för vind och skillnad mellan uteluftstemperatur och 

inneluftstemperatur, det uppstår då tryckskillnader i fastigheten och det är svårt att veta var 

och hur luften strömmar in i fastigheten. Redan under projekteringsstadiet är det viktigt att 

ställa krav på lufttätheten i fastigheten (Isover, 2009).  

En fastighet får dock inte bli för lufttät att ventilationen glöms bort. Ett hus ska andas genom 

ventilation och inte genom luftläckage via klimatskalet. Genom att koppla in en värmeväxlare 

mellan frånluft och tilluft går det återvinna den gamla luften och värma upp den nya och rena 

tilluften (Isover, 2009). Ett sådant system betecknas FTX. I ett FTX- system finns fläktar, 

filter, värmeåtervinnare, kylbatteri och eftervärmningsbatteri (Warfvinge & Dahlblom , 2011). 

Ett FTX system kräver att aggregatdelarna ständigt ses över och att filter byts ut (Isover, 

2009).  

Idag finns det energieffektiva luftbehandlingssystem med en återvinning som har en 

verkningsgrad på 85-90 procent. Vilket innebär att energibehovet efter värmning av tilluft kan 

minskas med 85-90 procent (Warfvinge & Dahlblom , 2011).  

 

                                                 
9
 Kallras - Drag som som uppstår vid byggnadsdelar och beror på att kall luft sjunker ner mot golvet. 
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2.1.7 Energikrav 

I BBR presenteras de krav som ställs på alla byggnader i Sverige som är nybyggda eller som 

har om- och/eller tillbyggts. Den som uppför byggnaden ansvarar för att den följer de 

bestämmelser som finns. I BBR ställs krav på fastigheters energianvändning och uttrycks i 

enheten kWh per kvadratmeter och år (Paroc.se, 2014). 

Krav på specifik 

energianvändning 

Klimatzon I 

(norr) 

Klimatzon II 

(mellan) 

Klimatzon III 

(syd)  

Bostäder med annan  

uppvärmningsform än  

elvärme 

 130 kWh/m
2
 år 110 kWh/m

2
 år  90 kWh/m

2
 år 

Bostäder med elvärme  95 kWh/m
2
 år  75 kWh/m

2
 år  55 kWh/m

2
 år 

Max installerad eleffekt  

för uppvärmning 
 5,5 kW  5,0 kW  4,5 kW 

Tillägg vid uppvärmd  

golvarean >130 m
2
 

 0,035 kW/m
2
  0,030 kW/m

2
  0,025 kW/m

2
 

Tabell 4 - Krav på specifik energianvändning  

Tabellen visar de krav som presenteras i BBR angående en byggnads högsta tillåtna energianvändning. (Paroc.se, 2014) 

I tabell Tabell 4 - Krav på specifik energianvändning går det att se energikraven som ställs på 

en ny-, om- eller tillbyggd fastighet (Paroc.se, 2014). Kraven är beroende på de tre olika 

klimatzoner som Sverige är indelat i av BBR (Andrén & Tirén, 2011). För konventionella 

byggnader är kravet i klimatzon III
10

 att byggnadens specifika energianvändning inte får 

överstiga 55 respektive 90 kWh/m
2
 och är beroende på om fastigheten värms upp med 

elvärme eller annan värmekälla (Paroc.se, 2014). 

2.2 Ekonomi 

I detta avsnitt kommer vi presentera teorier kring investeringsbeslut och vilka faktorer som 

påverkar dessa. Vi kommer att ta upp olika begrepp och kalkylmodeller som är väsentliga för 

olika investeringsbeslut inom fastighetsbranschen.  

2.2.1 Vad är en investering? 

En investering är enligt Hedström (2006) att anskaffa något för användning i flera år och 

istället avstå från konsumtion idag för att erhålla en framtida nytta. En investering kan göras i 

olika typer av tillgångar och kan delas in i reala, finansiella och immateriella investeringar 

(ibid).  

För att ta ett beslut angående om en investering ska göras krävs en investeringskalkyl.  

Kalkylen ska ge en bild av vilka ekonomiska konsekvenser som investeringen skulle medföra. 

Investeringskalkylen utgår från ett årligt driftnetto. Driftnettot består av alla inbetalningar och 

utbetalningar under en period, vanligtvis ett år. De poster som är vanliga vid 

fastighetsinvestering är hyror, vakans, drift- och underhållskostnader (Yard, 2001). 

Vid en investering kan det uppstå ett övervärde eller undervärde. Vid en sådan förekomst 

krävs det att investeraren skriver upp eller ned investeringen. Detta görs för att storleken på 

                                                 
10

 Byggnaderna som studeras i uppsatsen omfattas av kraven för klimatzon III.  
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tillgången ska vara likt det bokförda värdet. Vid investering sker även en årlig avskrivning på 

tillgången och används för att fördela kostnaden under dess ekonomiska livlängd (Andersson , 

Ekström , & Gabrielsson , 2004).  

2.2.2 Särkostnader och Särintäkter  

I fall där företag ändrar sin byggteknik och produktionsinriktning måste företagen beräkna 

vilka kostnader som tillkommer och vilka kostnader som försvinner. Kostnader som 

tillkommer eller försvinner efter att olika beslut har tagits är särkostnader i situationen skriver 

Andersson (2013). Mängden särkostnader varierar ofta mellan olika beslutssituationer 

företaget ställs inför. Att hitta särkostnader kan ibland vara svårt och resurskrävande, vid 

rutinkalkyler kan direkta kostnader användas istället för särkostnader. Liksom särkostnader 

innebär särintäkter att företaget får mer intäkter med anledning av olika beslut i företaget 

(ibid).  

Särkostnader för att bygga ett lågenergihus är den extra kostnad för isolering i grund, väggar 

och tak eftersom isoleringsmängden är större för att kunna nå upp till de krav som ställs på 

husen. Bättre fönster och dörrar med ett lägre U-värde är också bra exempel på särkostnader i 

ett lågenergihus. Krav på byggarnas kunskap om de moderna metoderna bör också tas upp 

som en post som särkostnad. Särintäkterna kan tänkas komma från den mängd energi som 

plusenergihuset genererar och den betydligt minskade driftkostnaden. Idag är kostnaderna för 

att bygga ett passivhus 2-9 procent högre i jämfört med ett konventionellt hus, en siffra som 

säkert kommer att minska i och med att kunskapen förbättras och tekniken blir allt mer 

välkänd (Andrén & Tirén, 2011).  

2.2.3 Grundinvestering  

Begreppet investering används när en resurs anskaffas och sedan förbrukas vid ett senare 

tillfälle. Grundinvestering avser alla de utbetalningar som projektet ger upphov till. Själva 

grundinvesteringen behöver inte endast innebära de kostnader som uppstår vid upprättandet 

av fastigheten utan även mycket runt om, som administration, transportutgifter, installation, 

kostnader för markförvärv och byggherre (Hedström, 2006).  

När investeringar i fastigheter görs kan gränsen vad som ingår i grundinvesteringen vara 

oklar. Var slutar gränsen för grundinvesteringar och var börjar löpande in- och utbetalningar? 

Grundinvesteringen består av många poster och kan leda till utbetalningar vid tillfällen både 

före och efter tidpunkten noll. Oklarheten vid avgränsningen mellan in- och utbetalningar och 

grundinvestering kan komma att påverka investeringskalkylen (Hedström, 2006).  

2.2.4 Viktad kapitalkostnad 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) är den viktade kapitalkostnaden och är en metod 

som används för att beräkna ett genomsnittligt förräntningskrav för ett företags 

investeringsbeslut. I metoden beräknas värdet av förräntningskravet på det egna kapitalet och 

den låneränta som finns på det främmande kapitalet. Det värde som utvinns motsvarar det 

lägsta avkastningskrav som företaget kan acceptera vid investeringsbeslut, för att klara 

långivares låneränta samt ägarnas lägsta avkastningskrav. Den viktade kapitalkostnaden ses 

som en utgångspunkt vid bestämning av den kalkylränta som sätts på en investering (Yard, 

2001).  
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Kalkylränta, även kallad diskonteringsränta, är en räntesats som används för att beräkna 

avkastningskravet för en investering. Kalkylräntan tar hänsyn till kompensation för väntan, 

förlorad köpkraft samt risk vid ett investeringsbeslut. Det uträknade värdet visar den lägsta 

avkastning som ett projekt måste ha för att det ska vara lönsamt och för att ett företag ska göra 

en investering (Yard, 2001).  

  
  

    
   

  

    

        

           

Definition: 

 

 Formel 1 - WACC (Yard, 2001) 

I formeln går det att utläsa att den viktade kapitalkostnaden är beroende av det egna kapitalets 

andel av det totala kapitalet i företaget, multiplicerat med ägarnas förräntningskrav på det 

egna kapitalet. Vidare tas det lånade kapitalets andel av det totala kapitalet multiplicerat med 

låneräntan i förhållande till den aktuella skattesatsen. Den viktade kapitalkostnaden i 

förhållande till lånat kapital samt det egna kapitalet och räntesatsen ligger till grund vid 

bestämmandet av kalkylräntan (Yard, 2001). 

2.2.5 Nuvärdesberäkningar 

Nuvärdesmetoden är den vanligaste förekommande metoden vid beräkningar av lönsamhet 

vid investeringar. Nuvärdesmetoden innebär att alla inbetalningar och utbetalningar från 

företaget omräknas och återförs till nutid. Då intäkter och kostnader är olika fördelade under 

den ekonomiska livslängden är denna metod lämplig (Andersson , Ekström , & Gabrielsson , 

2004). Den ekonomiska livslängden är den tid som en investering beräknas att vara lönsam 

(Yard, 2001). Principen av nuvärdesmetoden kommer från att intäkter och kostnader som 

uppkommer längre fram har ett värde som är lägre än inbetalningar och utbetalningar hade 

uppstått idag. Företag hade erhållit eller förlorat ränta om beloppen hade utfallit till betalning 

idag och inte vid en senare tidpunkt. Vid intäkter som uppstått idag skulle pengar placerats i 

räntebärande papper och vid kostnader som uppstått idag hade företag behövt låna pengar 

eller använda egna pengar vilket hade medfört ränteförluster (Andersson , Ekström , & 

Gabrielsson , 2004). 

        
                            

                       
 

Formel 2- Nuvärde. (Hillier, Ross, & Westerfield, 2010) 

WACC 
p Viktad kapitalkostnad, WACC 

Ke Eget kapital 

Kf Främmande kapital 

Ktot Företagets totala kapital 

Re Räntesats på eget kapital (förräntningskrav) 

Rf Räntesats på främmande kapital (låneränta) 

S Skattesats 
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För att veta om investeringen är lönsam eller inte måste betalningsöverskotten som 

investeringen ger upphov till täcka grundinvesteringen och ge ett överskott som överstiger 

företagets avkastningskrav, detta kallas nettonuvärdet (Greve, 2003). 

                              
                            

                       
 

Formel 3- Nettonuvärde. (Hillier, Ross, & Westerfield, 2010) 

2.2.6 Känslighetsanalys och påverkande faktorer  

Kalkylränta, livslängd och olika kostnader är variabler som ofta finns med i 

investeringskalkyler. För att se hur mottaglig en investering är för de olika variablerna kan 

företag använda sig av känslighetsanalyser. Frågor som kan användas vid känslighetsanalyser 

är t ex med hur mycket påverkas kapitalvärdet vid en marginell förändring av någon variabel 

och vid vilket värde på någon variabel de båda investeringsalternativen kommer att vara 

likvärdiga. Genom att se hur exempelvis räntan och elpriser kommer att påverka investeringen 

kan investeringsbedömare se vid vilken ränta och elpris som investeringen inte längre är 

lönsam för ett företag (Greve, 2003).  

Vanliga påverkande faktorer som bör tas med i en investering är risk, inflation, vakans och 

skatt (Hedström, 2006). 

Risk - ”I allmän betydelse möjlighet att något oönskat ska inträffa. Det kan röra sig om 

individuella risker, risker för samhället av social eller ekonomisk natur eller miljörisker” 

(ne.se). Det finns marknadsrisk och systematisk risk. Marknadsrisk är den risk som följer 

marknaden detta beroende på konjunkturer, räntor och världshändelser etc. systematisk risk är 

den risk som en enskild investering innehar om flera investeringar sätts samman kan den 

systematiska risken diversifieras bort (Greve, 2003).  

Inflation - När prisnivån stiger och penningvärdet minskar skapas inflation. Det leder till att 

vi för tio år sedan kunde köpa fler varor eller tjänster för en månadslön på 20 000 kronor än 

vad vi skulle kunna köpa för samma lön idag. Ifall en investering sker under en lång tid kan 

det därför vara viktigt att tänka på inflationen (Fregert & Jonung , 2012).  

Skatt - För att få en riktig bild av hur lönsamt vissa investeringsbeslut blir bör företag även 

räkna med skatten. Skatten påverkar ett företags resultaträkning. En investering som har 

påföljande avskrivningar leder till lägre skattekostnader för företaget (Greve, 2003).  

Vakans – Vakans betyder vara ledig, i fastighetstermer innebär detta tomma lägenheter. När 

lägenheter står tomma innebär detta att vakansen ökar och företaget förlorar intäkter (Karas, 

2012). 

2.2.7 Payback-metod   

Payback-metoden, även kallad återbetalningsmetoden, beräknar den tid (Payback period) det 

tar för en investerings årliga inbetalningsöverskott att återbetala grundinvesteringsbeloppet. 

Metoden är endast inriktad på likviditeten och tar inte hänsyn till ränteöverväganden. 

Payback-metoden används i jämförande av olika investeringar och den investering som har 

kortast Payback-tid, även kallad återbetalningstid, anses vara förmånligast (Andersson, 2013). 
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Enligt Hedström (2006) används inte metoden regelbundet vid fastighetsinvesteringar då de 

ofta är avsedda över en lång tid och där betalningsströmmarna rör sig längre in i framtiden. 

                 
                

                            
 

Vid konstanta inbetalningsöverskott beräknas återbetalningstiden enligt formeln ovan. Om de 

årliga överskotten istället är ojämna ackumuleras de tills tidpunkten då grundinvesteringen 

överstigs (Hedström, 2006). Enligt Cadman (1973) beräknas kassaflödena aldrig givna eller 

fullständiga och detta är ett problem för alla investerande företag. 

 

Figur 1 - Återbetalningstid med restvärde (Yard, 2001) 

I exemplet ovan går det att se att vid en grundinvestering på 100 och med 

inbetalningsöverskott 20 per år tar det fem år för ett projekt att återbetala sig, d.v.s. Payback-

perioden är fem år. Investeringar kan även enligt Yard (2001) ha ett restvärde efter den 

ekonomiska livslängdens slut och det innebär att investeringen kan säljas när den är 

ekonomiskt förbrukad för företaget. I exemplet har investeringen ett restvärde på 40, dock kan 

restvärdet även vara negativt vilket innebär att det kostar att göra av sig med investeringen 

(Yard, 2001). 

2.2.8 LCC-beräkning 

Life cycle cost (LCC) beskriver en investerings beräknade totala kostnader under dess livstid 

för att på sikt framhäva om det är lönsamt att investera. I livscykelkostnaden inkluderas alla 

kostnader från idéstadie till avvecklingsstadiet och den inkluderar kostnaden för att göra 

själva investeringen samt alla övriga kostnader som uppstår under livscykelförloppet 

(Andersson, 2013).  

Livscykelkostnaden används för att studera lönsamhetsskillnader i valet mellan olika 

investeringar där grundinvesteringsbeloppet skiljer sig. Den avgörande faktorn för ett 
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investeringsbeslut brukar vara driftkostnaden sett ut anläggningens totala livslängd (EEF - 

Energieffektiviseringsföretagen).  

De poster som tas hänsyn till i en livscykelkostnadsberäkning för fastighetsinvesteringar är 

produktionskostnaden, driftkostnader för byggnaden, underhållskostnader och eventuella 

destruktionskostnader. Posterna får sedan tas i hänsyn till det eventuella restvärdet som 

fastigheten beräknas inneha (Andrén & Tirén, 2011).  

För att jämföra två investeringsprojekt måste deras produktions- och driftskostnader tas i 

förhållande till den beräknade tekniska livslängd för projekten samt kalkylräntan. Vid ett 

jämförande mellan ett upprättande av ett plusenergihus jämfört med ett liknande 

konventionellt kommer produktionskostnaden för plusenergihuset vara högre. Detta för att det 

ställs högre energikrav på plusenergihuset och det krävs oftast mer isoleringsmaterial för att 

uppnå kraven (Andrén & Tirén, 2011). Andrén och Tirén (2011, s. 87) menar dock att ”en hög 

kvalitet på produktion innebär också lägre kostnader för drift och underhåll.” 

Produktionskostnaderna tas i förhållande till driftkostnaderna under den tekniska livslängden, 

plusenergihuset under denna tid kommer generera ett årligt överskott av energi som säljs ut 

till elnätet.  

För en byggnad i allmänhet som har en teknisk livslängd på 40 år kommer generellt 

driftkostnaden uppta 50 % av den totala kostnaden under livslängden och byggkostnaden 

motsvarar endast 10 % (Andrén & Tirén, 2011).  

  

Figur 2 - En Byggnads livscykelkostnad 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera och beskriva hur vi gått till väga för att utforma 

denna uppsats. Vi kommer att beskriva vilket upplägg som har använts för att samla in 

empiriskt material samt vilka val som gjorts angående tillvägagångssättet. Sist i kapitlet 

kommer vi att studera hur trovärdig vår studie är och presentera de intervjuer vi gjort samt 

metoden för vår analys i uppsatsen.  

3.1 Val av upplägg 

Vi har använt oss av intensiv uppläggning, med många variabler men få enheter i vår uppsats. 

Med många variabler menar vi alla de parametrar som kommer presenteras och med enheter 

menas de respondenter som används. Vi går på djupet och inte bredden i den fallstudie som 

kommer att presenteras. Enligt Jacobsen (2002) är fallstudier lämpliga då vi vill gå på djupet 

och få en bättre förståelse för ett visst område eller händelse. Jacobsen (2002) skriver vad som 

menas med att gå på djupet med ett fenomen. För det första innebär det att få fram många 

nyanser och detaljer som möjligt ur fenomenet. För det andra gäller det att få en total 

förståelse om förhållandet mellan undersökningsenheten och den kontext som 

undersökningsenheten ingår i. Intensiv uppläggning passar vår problemställning eftersom vi 

vill ta reda på hur lönsamt det är att bygga ett plusenergihus och hur tankarna kring projektets 

ekonomiska aspekter har gått till. Motsatsen till intensiv uppläggning är extensiv uppläggning 

och innebär att du som forskare arbetar med få variabler och många enheter. Då HFAB är de 

första i Sverige som bygger ett flerbostadshus med plusenergiteknik är det svårt att göra en 

extensiv och bredare uppläggning på uppsatsen.  

3.2 Metod för empiri 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats gällande data som ska samlas in. En 

kvalitativ metodinsamlingsansats innebär att information samlas in för att benämna hur det ser 

ut i en viss situation och primärdata insamlas i form av observation, öppna individuella 

intervjuer och gruppintervjuer. Den styrande orsaken bakom valet av den kvalitativa ansatsen 

grundar sig i uppsatsens explorativa problemställning och enligt Jacobsen (2002, s. 56) kräver 

en sådan problemställning ”en metod som får fram nyanserade data, går in på djupet, är 

känslig för oväntade förhållanden och därmed öppen för kontextuella aspekter”. Vi studerar 

en fallstudie där syftet är att få fram många nyanser kring bakgrunden till de 

investeringsbeslut som har gjorts. Den information som behövdes för att uppsatsen skulle vara 

genomförbar gick endast att få tag på via personliga intervjuer. Vi behövde även ha 

möjligheten att ställa följdfrågor vilket ledde till att den kvalitativa metoden var mest lämplig.  

En kvantitativ datainsamlingsmetod tillämpas oftast vid en testande problemställning där 

syftet är att finna frekvensen eller utsträckningen av ett fenomen. Den kvantitativa metoden 

innebär ett undersökande hos många intervjuobjekt med givna svarsalternativ för att studera 

om det finns en viss samvariation bland svaren (Jacobsen, 2002). 

3.3 Val av respondenter och företag 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervju och en undersökande studie på HFAB och deras 

plusenergihusprojekt i Harplinge strax utanför Halmstad. Valet föll sig självklart då 

plusenergihusen byggs med en ny och spännande byggteknik samt HFAB är de första i 
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Sverige som valt att upprätta ett flerbostadshus med tekniken. Dessutom ligger HFAB inom 

vårt geografiska område vilket har underlättat vid de personliga möten vi haft. Vid val av 

respondent blev vi hänvisade till Ulf Johansson på HFAB som är energi och- VVS 

samordnare. Det är också han som har varit en drivkraft till projektet och har kunnat ge svar 

på våra frågor kring driften i plusenergihuset. Vi genomförde också en intervju med Jonas 

Stark som är fastighetsekonom på HFAB. Han hjälpte oss med att få svar på frågor kring 

investeringsbeslutet och vilka parametrar som var viktiga för vår kalkyl.     

För att få kompletterande uppgifter kring driften och energibesparing i byggnader samt öka 

validiteten i uppsatsen valde vi även att genomföra en personlig intervju med Joakim Bake 

som är certifierad energiexpert på Holmdal & Co AB i Göteborg. Intervjun gav oss en 

fördjupad bild kring energifrågor i fastigheter och hur bolagen med hjälp av energiåtgärder i 

fastigheten kan spara pengar. Frågorna är av allmän karaktär och kommer inte handla om 

plusenergifastigheter primärt. 

För att lättare förstå och jämföra de siffror som byggnaden i Harplinge medförde tog vi 

kontakt med MTA Bygg och Anläggning AB där vi diskuterade upprättandekostnad för ett 

liknande konventionellt hus, med hänsyn till storlek och område.   

3.4 Intervjuer 

Den intervjumetod som vi valt att använda oss av är den individuella, öppna intervjun vilket 

enligt Jacobsen (2002) är den vanligaste datainsamlingsmetoden inom kvalitativ metod. För 

att öka validiteten i uppsatsen passar denna metod bäst. När vi samlar in data genom 

individuella intervjuer kommer detta att ge oss störst chans att få svar på vår problemställning. 

Den individuella intervjun passar enligt Jacobsen (2002) bäst när relativt få enheter 

undersöks, när vi är intresserade vad den enskilda individen säger och när vi är intresserade av 

hur individen tolkar och lägger mening i speciella fenomen. Kriterierna uppfylldes när valet 

av intervjumetod gjordes.   

Vi har valt att göra intervjun ansikte mot ansikte istället för via telefon för att få en djupare 

kontakt och det underlättar att ställa följdfrågor på detta sätt. Vi får även en chans att se hur 

respondenten uppträder vid olika frågor som vi hade missat vid en telefonintervju. Strukturen 

i intervjuerna var devis sluten och delvis öppen. Intervjuguide fanns med och innehöll en fast 

ordningsföljd där vi fick en del öppna svar och många diskussioner följt av följdfrågor till 

respondenterna. Intervjuerna spelades in efter godkännande av respondenten för att sedan 

lättare kunna gå tillbaka och skriva ner vad som sades under intervjun. Intervjuguiderna 

kommer att presenteras i sina helheter i uppsatsens bilagsdel. 

De frågor som vi valde att utforma till respondenterna har sitt ursprung från 

problemställningen. För att få svar på hur driftförhållanden såg ut upprättade vi en 

intervjuguide till Ulf Johansson där han även kunde förklara vilka merkostnader som uppstod, 

hur stora underhållskostnader som fanns samt hur den tekniska livslängden bestämdes. För att 

få svar på hur tankegångarna gick till gällande investeringsbeslutet valde vi att intervjua Jonas 

Stark. Vi fick svar på frågor kring investeringskalkylen samt hur de olika parametrarna 

bestämdes. För att få en bredare förståelse inom energieffektivisering av fastigheter valde vi 

att intervjua Joakim Bake. Intervjun ledde till en diskussion angående generella frågor om 
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trender inom energieffektivisering, bidrag, vilka åtgärder som staten gör inom 

energieffektivisering och vilka investeringsbeslut som är vanligast. 

3.5 Metod för analys 

I vår analys har vi använt oss av intervjumaterialet som vi fick från intervjuerna med Ulf 

Johansson och Jonas Stark på HFAB samt Joakim Bake på Holmdal & Co AB. Vi har även 

analyserat de siffror som vi har blivit tilldelade genom den empiriska undersökningen som 

sedan ledde till att en investeringskalkyl kunde upprättas. Vi har också använt oss av WACC-

formel, nuvärdesberäkningar samt payback-metoden.  

Kvalitativ data analyseras genom tre steg, beskrivning, systematisering, kategorisering skriver 

Jacobsen (2002). Rådata som samlats in ska beskrivas och det är viktigt att inte författarna har 

med egna tankar (ibid).  Nästa steg blir att systematisera och kategorisera den stora mängd 

data som samlats in. För att skapa en övergripande bild som möjligt genomförs en 

sållningsprocess under analysen. Rådata läggs då samman. Jacobsen (2002) menar att en av 

de stora fördelarna med den kvalitativa metoden är att författarna kan anpassa sig efter den 

kunskap som hela tiden fås under den empiriska fallstudien. Detta kommer att underlätta för 

oss när vi kopplar samman teorin med empirin som Jacobsen (2002) skriver är syftet i 

analysen.   

3.6 Källkritik 

Att använda sig av ett kritiskt förhållningssätt till faktauppgifter är grundläggande inom 

forskningsverksamheten. Vid internetsökningar är detta speciellt viktigt. Det är svårt att hitta 

någon metod att gå efter, ofta handlar det om att göra en helhetsbedömning. Med kritiskt 

granskande menas att med alla tänkbara medel öppet pröva information för att avgöra 

trovärdighet, sanningshalten och relevansen (Eskilsson, Simonsson, & Törnqvist, 2004).  

Vi har alltid gått till ursprungskällan vid datainsamling. För att få fler synsätt har vi haft 

diskussioner kring våra källor med varandra och alltid försökt ha ett kritiskt synsätt. 

3.7 Trovärdighet 

När empiriska undersökningar skapas är det inte omöjligt att det är själva undersökningens 

upplägg som ligger till grund för utfallet. Oavsett vilken slags empiri forskare väljer att skriva 

om bör den uppfylla två krav, för det första ska empirin vara giltig och relevant, empirin är 

valid. För det andra måste empirin vara tillförlitlig och trovärdig, empirin är reliabel.  

3.7.1 Validitet 

“Den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta” citatet är 

taget från nationalencyklopedins hemsida och visar på att validitet är ett begrepp som vi 

finner i alla mätningar. När vi skriver om validitet i undersökningar menar vi hur väl den 

tänka undersökningen passar in mot den genomförda undersökningen. Validitet betyder att 

forskaren har undersökt det som var ämnat att undersöka i uppsatsen och hur giltig den är 

(Ejvegård, 2009).  

Det finns två underkategorier till validitet, extern giltighet och intern giltighet. Den externa 

giltigheten visar på hur väl studien kan generaliseras. Den interna giltigheten visar hur den 

orsak som mäts leder till en viss verkan (Jacobsen, 2002)  
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Den externa giltigheten i uppsatsen är låg då vi genomfört endast en fallstudie, för att öka 

validiteten i uppsatsen valde vi att intervjua Joakim Bake för att få en bredare bild av hur 

energieffektiviseringen av fastigheter ser ut i Sverige år 2014. Den interna giltigheten är hög 

då vi med hjälp av HFAB fått svar på våra frågor som är förtroendeingivande.  

3.7.2 Reliabilitet 

För att uppsatsen ska väcka tillit och vara genomförd på ett trovärdigt sätt måste 

undersökningar som gjort ha en hög trovärdighet och vara tillförlitlig. Om uppsatsen innehar 

komponenterna är uppsatsen reliabel (Jacobsen, 2002). Även målenheter och användbarheten 

av mätinstrument ska vara tillförlitliga för att uppsatsen ska vara reliabel (Ejvegård, 2009).  

Reliabiliteten i uppsatsen är hög då siffrorna som vi använt vid uträkningar vid investering är 

HFABs egna siffror och att vi haft avstämningar med HFAB gällande informationen i 

empirin.  
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4 Empiri 

I detta kapitel presenterar vi den empiriska studie som har genomförts. Först presenteras 

Halmstads Fastighets AB (HFAB) som är det företag vi valt att basera studien på. Sedan 

följer en beskrivning av kostnader och kostnadsskillnader i drift för HFAB++ och en 

konventionell byggnad som är upprättad med de krav som BBR ställer på byggnader. 

Grundinvestering, nuvärdesberäkningar för kostnader och intäkter, payback-tid samt LCC-

beräkning förklaras därefter.  

4.1 Halmstads Fastighets AB 

HFAB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Halmstad kommun och har verkat i 

Halmstad med omnejd sedan 1942. Bolaget har 9 800 hyresrätter, 300 lokaler och 94 anställda 

i företaget. Bolaget är den marknadsledande aktören på Halmstads fastighetsmarknad 

(HFAB.se). HFABs affärsidé är att ”på ett affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda ett attraktivt 

boende i hyresrätt” (HFAB, 2013). HFAB har ett väldigt starkt miljömedvetande och under 

åren 2001-2012 har de lyckats att systematiskt energieffektivisera sina fastigheter och lyckats 

sänka energiförbrukningen för uppvärmning och fastighetsel med 22 procent. På så sätt har 

bolaget sparat in ca 20 miljoner kr per år i minskade driftkostnader. Under 2013 började 

HFAB att upprätta Sveriges första flerfamiljshus med plusenergihusteknik i Harplinge som 

ligger strax utanför Halmstad.  

Vi besökte HFAB först den 19 februari 2014. Vi träffade Ulf Johansson, som var en stor 

drivkraft till projektet i Harplinge. Han är energi- och VVS samordnare på HFAB och gav oss 

en introduktion till projektet. Han presenterade bakgrunden till projektet, vilket var att de 

tidigare upprättat flerbostadspassivhus med lyckat resultat och nu ville de ta det ett steg 

längre. Resultatet blev ett hus som skulle producera mer energi än vad det skulle förbruka. 

Johansson berättade att förvirringen var stor då plusenergihus var ett relativt nytt fenomen och 

kravspecifikationerna var oklara. De utvecklade då två egna krav som de själva satte på 

plusenergifastigheter. Kraven fick namnen HFAB+ och HFAB++ där fastigheten i Harplinge 

skulle uppfylla det senare kravet.   

Den 5 mars 2014 träffade vi Jonas Stark som är fastighetsekonom på HFAB. Han hade insyn i 

projektets investeringsbeslut och kunskap om de parametrar som de utgick ifrån. Han 

berättade för oss hur investeringsprocessen såg ut i projektet och visade oss SABOs
11

 

investeringskalkyl som de brukar använda som grund vid investeringsbeslut.  

4.2 HFAB++ i Harplinge 

I slutet på 2012 började HFAB att planera plusenergihuset i Harplinge. Deras första idé var att 

uppföra en byggnad med sex till åtta lägenheter och de hade beräknat att kostnaden för 

projektet skulle vara omkring 14 miljoner kronor. I mars 2013 gjorde HFAB en utredning om 

att bygga plusenergihuset i Harplinge och det bestämdes att de skulle upprätta ett 

förfrågningsunderlag. Kort därefter skickade de ut underlaget till olika byggföretag för att få 

offerter för att upprätta byggnaden. Under sommaren 2013 fick de in anbud från 

byggföretagen och alla de anbud som kom in överskred deras kalkyler med flera miljoner 

                                                 
11

 SABO står för Sveriges allmännyttiga Bostadsföretag och är en förening där bland annat HFAB är 

medlemmar. 



[21] 

 

kronor. HFAB var tvungna besluta om de skulle fortsätta med projektet eller om de skulle 

avstå från att bygga en byggnad med plusenergi. Det beslut som styrelsen fattade var att ändå 

fortsätta och de började med upprättandet av plusenergihuset i Harplinge i oktober 2013. 

Upprättandekostnaden för byggnaden var 20 miljoner kronor. 

Johansson berättar att när styrelsen skulle fatta beslutet om att fortsätta projektet fick de ställa 

sig frågan om merkostnaden jämfört med deras kalkyler som uppförande skulle innebära är 

försvarbar med det som de får ut av projektet. ”Glädjen att lära överskred den extra 

kostnaden” beskrev Johansson och menar att HFAB kan ta med sig väldigt mycket lärdom till 

framtida projekt när de framställer en byggnad som den i Harplinge. Det som var avgörande 

för projektet var att genom att de tänjde på gränserna kring vad som var energimässigt möjligt 

för en byggnad kunde de ta med denna kunskap till framtida projekt. Johansson berättade att 

de tidigare upprättat ett av Sveriges första flerbostadspassivhus och att de fick väldigt stor 

lärdom från det projektet. 

Byggnaden som HFAB valde att upprätta i Harplinge utanför Halmstad är ett flerbostadshus 

byggt med plusenergiteknik för att på årsbasis producera mer energi än vad huset förbrukar 

för uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och hushållsel. Den ska uppfylla HFABs egna krav 

för HFAB++. Byggnaden har åtta lägenheter med två eller tre rum samt kök och har en Atemp 

på 597 m
2
 samt en bostadsyta på 506 m

2
. Byggnaden kommer även att vara försedd med ett 

FTX-ventilationssystem där de ska kunna återanvända värmeenergi av frånluften, menar 

Johansson. 

Enligt Johansson medför HFAB++: 

 Extremt energisnål teknik för att hålla nere energiförbrukningen för värme, 

varmvatten och fastighetsel eftersom takytan för erforderliga solceller är 

begränsad (hushållselen kräver större delen av takytan). 

 Extremt energisnål utrustning i lägenheterna för att hålla nere den helt 

dominerande energiförbrukningen - hushållsel (belysning, spis, ugn, kyl, frys, tvätt, 

tork mm) så att solcellsytan räcker till. 

Johansson berättar även att HFAB inte räknar med någon vakans under den tekniska 

livslängden för byggnaden. Johansson menar dock att ”vid stora projekt måste man ha respekt 

ifall det kan förekomma vakanser”, men i projektets fall ser HFAB intresset för att bo i 

fastigheten så stort att de inte tror någon vakans kommer förekomma. 

Hyror 

(inklusive värme samt normalförbrukning av hushållsel och varmvatten)  

(per månad) 

3 rum och kök, 73 kvm 7 980 kronor 

2 rum och kök, 60 kvm 6 970 kronor 

Tabell 5 - Hyror i HFAB++ (Halmstad Fastighets AB, 2013) 
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4.3 Särkostnader 

För att lättare förstå och jämföra de siffror som HFAB++ medför har vi tagit kontakt med 

MTA Bygg och Anläggning AB där vi samrådat om ett liknande projekt, med hänsyn till 

storlek och område, där fastigheten är upprättad med en konventionell metod. Den 

upprättandekostnad som de uppskattade för byggnaden var 13 375 000 kr inklusive moms.  

Johansson anser att särkostnaden/merkostnaden för att bygga ett flerbostadshus med 

plusenergiteknik är mellan 30-50 % större än om de valt att bygga huset med konventionell 

metod och endast hade anpassat huset till de krav som BBR kräver på byggnaden. Självklart 

är det också beroende om vilken standard huset ska ha och vilket värmesystem som väljs, 

fortsätter Johansson. Designen på byggnaden bidrar också till att det blir en dyrare 

upprättandekostnad, då de har använt sig av ett tvåplanshus. Plusenergihuset i Harplinge har 

ett dubbelt så tätt klimatskal än vad BBR kräver, vilket leder till större utgifter i upprättandet. 

För att få huset att producera mer energi än vad som går åt till uppvärmning, varmvatten, 

fastighetsel och hushållsel behöver fastigheten tillgång till större och något komplexare 

tekniska system än som vanligtvis används. Det är den stora merkostnaden i jämförelse med 

en fastighet upprättat med konventionell metod menar Johansson. Bergvärmen och solcellerna 

måste vara av högsta kvalitet. Utrustningen som HFAB använder ligger i framkant utifrån 

energianvändning och det bidrar till att fastigheten i längden ska bli billigare drift.  

Johansson säger ”även om vi hade byggt ett konventionellt hus i Harplinge så tror jag att det 

hade ramlat upp i 27 000-28 000 kr/m
2
” istället för den kostnad på omkring 35 000 kr/m

2
 som 

det kostat att upprätta fastigheten i Harplinge. Enligt Johansson finns det inte heller några 

större skillnader gällande byggnadstiden. ”Det går att tro att eftersom ett plusenergihus har 

lite mer material kommer det även att ta längre tid att bygga, men så är inte fallet” menar 

Johansson och anser att det inte heller är mycket svårare att upprätta än någon annan hustyp. 

Johansson anser att göra en generell bedömning av löpande särkostnader under livstiden i ett 

plusenergihus kontra en konventionell byggnad är svårt eftersom det spelar en roll vart 

fastigheten ska upprättas och om den exempelvis har tillgång till fjärrvärmenät. Nuförtiden 

upprättas de flesta fastigheter med ett miljömedvetande. Bergvärmepumpar och även FTX-

system är mycket vanligt förekommande bland konventionella byggnader även fast inte BBR 

kräver det som byggnadsstandard. Därför förekommer det inte några större merkostnader 

löpande i livstiden om vi väljer att jämföra med ett konventionellt hus av det moderna slaget, 

menar Johansson. 

4.4 LCC-beräkning 

Johansson förklarar att HFAB vanligtvis brukar upprätta LCC-beräkningar kring sina 

energieffektiviseringsprojekt när de väljer mellan olika alternativa lösningar. Vid projektet i 

Harplinge har däremot inte HFAB gjort några sådana beräkningar för att de ej tog fram några 

jämförelseobjekt.  

Bake berättar att de ofta använder sig av LCC beräkningar när Holmdal & Co AB räknar på 

sina projekt. Där är det kalkylräntan, grundinvesteringen och energipriser som Bake upplever 

är de viktigaste parametrar vid beräkningen. Underhållskostnader brukar ofta vara relativt lika 

mellan nyproducerade byggnader och därför anser fastighetsbolagen att skillnader i 
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kalkylränta, grundinvestering och energipriser är viktigare. Bake fortsätter att berätta att det 

också är vanligt att jobba med Pay-back metoden då den är lätt att förklara och lätt att förstå.  

4.5 Livslängd  

4.5.1 Teknisk livslängd 

Den tekniska livslängden på hela byggnaden anser Johansson är svårt att fastställa och han 

anser att det istället borde göras en indelning utifrån livslängden på de olika byggnadsdelarna 

i byggnaden. Byggnadsdelarna avses som vägg, grund samt tak och de beräknas ha en teknisk 

livslängd på 60 år. Fönster i byggnaden beräknas ha en kortare teknisk livslängd, dock menar 

Johansson att de fönster som kommer att användas på byggnaden ligger i framkant i 

jämförelse med andra fönster och att de även är placerade på ett skyddat sätt från fukt vilket 

medför en längre livslängd. 

Johansson menar även att den tekniska livslängden borde vara uppdelad efter olika delar på 

installationer på byggnaden, till exempel utifrån värmepumpen och ventilationsaggregatet. 

Gällande värmepumpen och ventilationssystemet beräknas de ha en teknisk livslängd på 30 år 

men HFAB beräknar att olika komponenter kommer behöva bytas under tiden, till exempel 

måste kompressorn i ventilationssystemet bytas efter 30 år. Dock menar Johansson att det inte 

blir någon särkostnad i jämförelse med ett konventionellt hus då alla byggnader som byggs 

kommer att vara försedda med värmepump och ventilationsaggregat och därmed ha lika 

kostnader. Johansson menar även liknande kostnader kommer att ske för allt underhåll i 

byggnaden.  

Stark säger att HFAB generellt skriver av byggnader på 50 år. De använder sig av 

komponentavskrivning när de skriver av en byggnad vilket innebär att de delar upp 

byggnaden i olika komponenter utifrån exempelvis; stomme, ventilation, tak och fönster. 

Eftersom byggföretaget som HFAB har anlitat har en totalentreprenad kan det finnas 

svårighet för dem att få tag på kostnaderna för de olika byggnadsdelarna och ofta får de 

använda egna antaganden i projektet.  

4.5.2 Ekonomisk livslängd 

HFAB har inte gjort någon kalkyl över vilken ekonomisk livslängd som beräknas för 

projektet. Beräkningen av livslängden kommer ske utifrån reglerna för komponentavskrivning 

och de kommer att skriva av byggnaden för olika delar beroende på dess tekniska livslängd. 

4.6 Drift 

Åtgärder som leder till en hög besparing är först och främst driftoptimering av fastigheterna. 

Det görs genom flera olika metoder som; vattenbesparing, moderna FTX-system samt 

bergvärme. Bake menar att komforten i lägenheterna inte påverkas nämnvärt vid installation 

av energibesparing. Komforten i en lägenhet kommer dock vara en subjektiv bedömning och 

att det alltid kommer att finnas lägenhetsinnehavare som upplever komforten i lägenheten 

annorlunda.       

Det pratas mycket inom fastighetsbranschen hur och vilka åtgärder som ska få våra fastigheter 

mer energieffektiva. Diskussionen förs för att energiåtgången i fastigheterna påverkar 

samhället i stort och den ökade globala uppvärmningen. Trots det ser inte Bake några tydliga 
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subventioner och bidra idag från statens sida. ”Det är klart att det finns men borde vara i 

mycket större utsträckning, det är trots allt en stor del av energiåtgången som kommer från 

byggnadssektorn” menar Bake.  

Bake berättar att det först och främst är av ekonomiska skäl som fastighetsägarna väljer att 

energieffektivisera sina byggnader. ”Det är lätt att tro att vi kan få fastighetsbolagen att 

investera i energibesparingsåtgärder genom att prata om hur bra det är för miljön, vi upplever 

att de i flesta fall handlar om hur ekonomiskt lönsamt projekten är, fast oftast går det hand i 

hand” säger Bake.  

HFAB har placerat solceller på taket på byggnaden i Harplinge. Till en början hade de 

planerat att endast placera solceller på en del av taket men vid energiberäkningar upptäcktes 

att de var tvungna att sätta över hela takytan. HFAB erhåller ett bidrag för att upprätta 

solceller på byggnaden och Johansson beskriver att det motsvarar 35 procent av 

investeringssumman i solcellerna. Efter upprättande beräknas solcellerna kunna producera 

36 000 kWh elektricitet per år. Dock köper HFAB in all el inklusive hushållsel för huset och 

fördelar därefter kostnaderna på hyresgästerna beroende på förbrukning, menar Johansson. 

Plusenergihuset i Harplinge har ingen driftkostnad. Johansson menar att byggnaden till och 

med kan anses ha en negativ driftkostnad, d.v.s. att fastigheten genererar mer energi än vad 

som förbrukas vilket leder till att intäkter kan uppkomma i form av såld energi.  

Nedan förklaras vad byggnaden kommer förbruka i drift samt en jämförelse med ett 

konventionellt hus som uppfyller BBR:s krav för energiförbrukning. Därefter kommer vi att 

redovisa tre scenarier som beskriver sambandet mellan den energi som kan hämtas direkt från 

solen och driftkostnaden.  

Drift i HFAB++ 

 kWh/m
2
år kWh/år 

Uppvärmning 4,5 2687 

Varmvatten 6,7 4000 

Fastighetsel 10,1 6030 

Hushållsel 28,5 17015 

Totalt 49,8 29731 
Tabell 6 - Drift i HFAB++ (Halmstad Fastighets AB, 2013) 

Byggnaden har en uppvärmd area på 597 m
2
 (Atemp). Hushållselen är den del i byggnaden som 

kräver mest energi och det är även den del som HFAB framförallt har arbetat med att minska. 

Den minst påverkande delen i byggnaden är uppvärmningen och det beror på att det låga 

utsläppstalet, bergvärmesystemet samt energiåtervinningen i ventilationssystemet. Den totala 

driften i byggnaden är 49,7 kWh/m
2
år eller 29 700 kWh/år .  

Enligt Johansson ska en konventionell byggnad i södra Sverige ha en maximal 

energianvändning på 90 kWh/m
2
.   
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Drift i konventionellt hus 
 kWh/m

2
år kWh/år 

Uppvärmning, Varmvatten,  90  53730 

Fastighetsel 10,1 6030 

Hushållsel 41,9 25014 

Totalt 142,0 84774 

Tabell 7 - Drift i konventionellt hus (Halmstad Fastighets AB, 2013) 

HFAB har under investeringsprocessen tagit fram de elkostnader och elintäkter som de räknar 

med. Byggnaden beräknas generera 36 000 kWh solenergi per år och den kommer vid normal 

användning att kräva 30 000 kWh energi per år. Det ger ett överskott på 6000 kWh varje år 

som genererar en intäkt beroende på hur mycket energi som kan användas.  

Löpande under året måste HFAB köpa energi till byggnaden för att driften inte alltid kan 

motsvaras av solenergin. Johansson berättar att under de mörkare månaderna kommer inte 

solcellerna kunna omvandla tillräckligt mycket energi för att förse driften i byggnaden och då 

är de tvungna att köpa energi. Under de ljusare månaderna kommer solcellerna att omvandla 

mer energi än vad byggnaden kräver och de kan sälja energin ut på elnätet. 

ELKOSTNADER ELINTÄKTER 

Nät 20 öre/kWh Kraft 31 öre/kWh 

Kraft 50 öre/kWh Moms 9 öre/kWh 

Skatt 30 öre/kWh Totalt 40 öre/kWh 

Moms 25 öre/kWh Skattereduktion 60 öre/kWh 

Totalt 1,25 kr/kWh Totalt + Skattered. 1,00 kr/kWh 
 Tabell 8 - Elkostnader och Elintäkter  (Halmstad Fastighets AB, 2013)                 

                 

HFAB köper energi för 1,25 kr per kWh och har energiintäkter på 40 öre per kWh. Med hjälp 

av en skattereduktion på energin som de säljer kan de få ytterligare 60 öre per kWh och det 

beskriver Johansson som mycket viktigt i beräkningarna då skillnaderna minskar markant 

mellan kostnader och intäkter. För att beskriva hur mycket intäkter som byggnaden årsvis kan 

skapa kan HFAB presentera tre olika scenarier som visar hur mycket energi som kan hämtas 

direkt från solen.  

Scenarierna bygger på att byggnaden omvandlar 36 000 kWh energi per år och att det vid 

normal användning förbrukas 30 000 kWh per år. 

Scenario 1 

Av de 30 000 kWh som behövs kan 10 000 kWh hämtas direkt från solen 

20 000kWh behöver köpas in: - 25000:- 

26 000kWh kan säljas: +10400:- 

26 000kWh skattereduktion: +15600: 

Totalt +1000:- 

Scenario 2 

Av de 30 000 kWh som behövs kan 15 000 kWh hämtas direkt från solen 

15 000kWh behöver köpas in: - 18 750:- 

21 000kWh kan säljas: + 8 400:- 

21 000kWh skattereduktion: +12 600:- 

Totalt +2250:- 
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Scenario 3 

Av de 30 000 kWh som behövs kan 20 000 kWh hämtas direkt från solen 

10 000 kWh behöver köpas in: - 12 500:- 

16 000 kWh kan säljas: + 6 400:- 

16 000 kWh skattereduktion: + 9 600:- 

Totalt +3 500:- 

 
Figur 3 – Energiscenarier (Halmstad Fastighets AB, 2013) 

Scenarierna beskriver hur HFAB++ kan gå med förtjänst utifrån en energisynpunkt. Eftersom 

byggnaden inte kan utnyttja all energi som solcellerna tar upp under de ljusare månaderna och 

inte heller kan lagra energin säljer HFAB energi till elnätet. Under vintern omvandlar 

solcellerna inte tillräckligt med energi för att täcka driften i byggnaden. Scenarierna bygger på 

hur mycket energi som byggnaden kan tänkas kunna hämta direkt från de egna solcellerna och 

därmed ej behöva köpa el för att täcka driften. Om byggnaden kan hämta 20 000 kWh direkt 

från solen behöver HFAB endast köpa in 10 000 kWh för ett pris på 1,25 kr per kWh och har 

ett överskott på 16 000 kWh som de säljer för 0,40 kr per kWh. Om skattereduktionen går 

igenom kommer HFAB få ytterligare 0,60 kr per såld kWh och därmed kommer byggnaden 

göra en driftförtjänst på 3500 kr per år. 

4.7 Värmeförlust 

Byggnaden i Harplinge är enligt Johansson utformad för att ha så liten värmeförlust som 

möjligt. Värmeförlusttalet ska i dimensionerande vintertemperatur på -9 °C vara mindre än 15 

w/m2. Det är ett krav som HFAB själva har satt på sina HFAB++ byggnader. För att kravet 

ska uppnås har de beräknat att de olika byggnadsdelarna så som ytterväggar, tak, golv, fönster 

och dörrar maximalt får ha vissa U-värden. 

Tabell 9 - Maximala U-värden i HFAB++ (Primeprojects AB, 2013) 

HFAB har valt att förfina kravet kring hur lufttät byggnaden ska vara. Johansson berättar att 

passivhuskraven för lufttäthet som huset måste uppfylla är 0,3 l/m
2
s men de har valt att sätta 

ett krav på 0,2 l/m
2
s. Det har de satt för att byggnaden inte ska släppa ut för mycket värme 

genom läckage utan att luften istället ska transporteras genom ventilationssystemet för att på 

så sätt kunna återanvända värmeenergin genom värmeväxlaren menar Johansson.   

4.8 Kalkylränta  

Vid framtagning av kalkylräntan beräknar HFAB först marknadens direktavkastningsnivå. De 

har en specifik kalkylränta beroende på vilket område eller projekt de ska upprätta bostäder 

inom. Områdena delas in i A-D områden där A har lägst risk och därmed minst 

avkastningskrav. Marknadens direktavkastningsnivå bestäms av ett genomsnitt av tidigare 

Maximala U-värden i HFAB++ 

(W/m
2 °

C) 

Tak ≤ 0,07 U-värde 

Yttervägg ≤ 0,08 U-värde 

Golv ≤ 0,07 U-värde 

Fönster ≤ 0,80 U-värde 

Dörrar och glasparti vid entré ≤ 1,00 U-värde 
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transaktioner som har gjorts på samma område och hur de har avkastat sig. 

Avkastningskraven varierar mellan 3,5 till 8 procents avkastning. När HFAB gör kalkyler för 

investeringar använder de sig av SABOs betraktningssätt vid bedömning av fastighetens 

marknadsvärde. Betraktningssättet har sin grund i att kalkylräntan bör vara lika med 

direktavkastningskravet plus driftsnettoförändringen. Stark säger att när HFAB beräknar 

driftnetton uppför de en driftnettokalkyl som nuvärdesberäknas och tas i sammanhang med 

utgiften för investeringen.  

Avkastningskrav HFAB 

Plats Indelning Avkastningskrav 

Centralt  A-B 3,5- 5 % 

Närliggande B-C 5- 6,5 % 

Utanför  C-D 6,5- 8 % 
Tabell 10 – Avkastningskrav HFAB (Jonas Stark, personlig kommunikation, 5 mars 2014) 

Stark berättar att HFAB inte arbetar med någon WACC-formel vid bestämmandet av 

kalkylräntan. Nyckeltal som förekommer vid WACC- formel är tagna ur HFABs affärsplan 

från 2014. 

 

4.9 Investeringkalkyl 

Genom att göra en investeringskalkyl över projektet får HFAB en bättre översikt kring 

ekonomin. De använder sig av SABOs kalkylmall som är framtagen för alla allmännyttiga 

bostadsbolag i Sverige. ”Kalkylmallen är ett vedertaget sätt att arbeta efter” menar Stark. 

Nedan presenteras investeringskalkylen och dess komponenter
12

. Byggnadens boyta är 506 m
2
 

och byggnadens bruttoarea (A-temp) är 597 m
2
. Investeringskalkylen är beräknad på 15 år. 

SABO använder sig av kalkyllängden för att nybyggda fastigheter är skattebefriade de 15 

första åren och att det finns ett intresse för att se hur driftnettot ser ut när fastighetsavgiften 

inte finns med som en kostnad säger Stark.  

Hyror och årlig ökning 

Fastigheten består av åtta lägenheter varav två är 3 rum och kök med en hyra på 7 980 kr per 

månad och sex är 2 rum och kök med en hyra på 6 970 kr per månad.  

                                                                     

                                                 
12

 Fullständig investeringskalkyl se Bilaga 1 

Nyckeltal 
Eget kapital 1520 mkr 

Främmande kapital 1560 mkr 

Företagets totala kapital 3080 mkr 

Räntesats på eget kapital (förräntningskrav) 5,0 % 

Räntesats på främmande kapital (låneränta) 2,5 % 

Skattesats 22  % 

Tabell 11- Nyckeltal HFAB 
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HFAB får en hyresintäkt på 693 360 kr per år för de åtta lägenheterna. Det blir en kalkylerad 

hyresintäkt per kvadratmeter på 1370 kr per år
13

.  

HFAB räknar med en årlig hyresökning på 1 %. Denna siffra förändras beroende på 

inflationen i Sverige.  

Vakans  

HFAB räknar inte med någon vakans under byggnadens livstid. 

Drift  

Stark berättar att vid kalkylmässig beräkning går det sätta driftskostnaderna till noll men i 

praktiken tror han att det kommer finnas en viss del driftskostnader som kan uppgå till 50-100 

kr/m
2
 per år.  

Underhåll och årlig ökning 

Johansson berättar att det inte gjorts någon undersökning över hur stora underhållskostnader 

som uppstår för byggnaden. Enligt Stark antar de att underhållskostnaderna uppstår först i 

slutet av kalkylperioden och att de då troligen uppgår till 30 kr/m
2
, beräknat utifrån 2014 års 

nivå. Den årliga ökningen för underhållskostnaderna förväntas följa inflationen, vilket 

beräknas till 1 %.  

Markavgift och årlig ökning 

HFAB betalar ingen avgift för marken för denna fastighet berättar Stark.  

Fastighetsavgift och årlig ökning 

Stark berättar att det inte förekommer någon fastighetsavgift i 15 år och därefter förväntas 

fastighetsavgiften att uppgå till 0,3 % av taxeringsvärdet eller till 1217 kr/lägenhet enligt 2014 

års nivå. 

Påverkande variabler 

Direktavkastningskrav 

HFAB utgår ifrån marknadsavkastningen. Enligt Stark varierar direktavkastningskravet i 

Halmstads kommun och förväntas vara omkring 3,50 %- 8,00 %. Då HFAB inte har satt ett 

avkastningskrav på denna fastigheten föreslår Stark att vi ska uppskatta ett värde som är 

beroende på den geografiska indelning som HFAB själva gör när de kalkylerar. Harplinge är 

lokaliserat i utkanten av Halmstad kommun och det avkastningskrav som kommer att 

uppskattas för fastigheten är 6%.  

Kalkylränta 

Vid framtagning av kalkylräntan utgår HFAB utifrån direktavkastningskravet. De sätter sin 

kalkylränta till direktavkastningskravet plus driftnettoförändringen och Stark berättar att 

                                                 
13

 Antal kvadratmeter: 506 m
2  
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förändringen följer inflationen och beräknas till 1 %. Kalkylräntan i HFAB++ fastigheten 

kommer således att vara 7%.  

Avskrivning 

Stark berättar att det är rimligt att anta att byggnaden ihop med markanläggningen skrivs av 

med omkring 2 % per år.  

Byggnad -  2 % årlig avskrivning 

Låneränta 

HFAB har enligt Stark haft en medelränta för lån som uppgått till 2,5 % i de tre senaste 

boksluten före 2014. Över byggnadens kalkylperiod anses det dock rimligt att anta att räntan 

kommer att vara något högre än 2,5 %. Den låneränta som kommer beräknas i kalkylen är 

2,5%.  

Sammanfattning 

Hyror 1370 kr/m
2 

1 % årlig ökning 

Drift 50-100 kr/m
2
 1 % årlig ökning 

Underhåll 30 kr/m
2
 1 % årlig ökning 

Direktavkastningskrav 6%  

Kalkylränta 6% + 1 % = 7%  

Avskrivning 2 %/ år  

Vakans 0%  

Markavgift 0 kr   

Fastighetsavgift 0 kr   
Tabell 12 - Sammanfattning av investeringskalkyl 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer de empiriska data som samlats in analyseras och jämföras med vald 

teori. Vi kommer att visa hur den valda byggtekniken har lett fram till de driftkostnader som 

byggnaden kommer att ha och hur dessa skiljer sig mot byggnad som är uppförd med en 

konventionell metod. Vi kommer även att analysera de komponenter som ligger till grund för 

investeringsbeslutet.  

5.1 Byggteknik 

Fastigheten som HFAB har upprättat i Harplinge är utvecklad för att på årsbasis producera 

mer energi än vad huset förbrukar för uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och hushållsel. 

Enligt Andrén och Tirén (2011) ska plusenergihus vara utvecklade för att kunna återanvända 

den energi som skapas i byggnaden och oftast sker det genom ett från- och 

tilluftsventilationssystem med värmeväxlare där tilluften värms upp av den varma frånluften. 

Det som är avgörande för att ett plusenergihus ska kunna återanvända energin är att 

byggnadens klimatskal är tätt och att byggnaden inte har för stora värmeutsläpp (Andrén & 

Tirén, 2011). HFAB har satt egna krav utöver de krav som byggnaden måste uppfylla för att 

anses som plusenergihus. Kraven avgränsar hur mycket av den producerade energin som 

byggnaden kan ta tillvara på och i fastigheten i Harplinge ska även den uppskattade 

hushållselen täckas av energin från sollcellerna.  

Johansson berättade att fastigheten i Harplinge har varmhyra som upplåtelseform, där även 

normalförbrukningen av varmvatten och hushållselen ingår. Byggnaden är försedd med IMD 

vilket betyder att alla lägenheter har en individuell mätning av uppvärmning, hushållsel och 

varmvatten. Johansson menar att det gör att hyresgästerna blir mer uppmärksamma på den 

energi som hushållet gör av med och får själva stå för kostnaderna för energiåtgången.  

Ett konventionellt hus i södra Sverige får inte ha en specifik energianvändning som överstiger 

90 kWh/m
2
år (Paroc.se, 2014). Enligt Johansson förbrukar ett konventionellt hus i samma 

storlek som passivhuset i Harplinge
14

 ungefär 25 000 kWh per år, eller 41,9 kWh/m
2
år. Totalt 

förbrukar ett liknande konventionellt hus 142 kWh/m
2 

per år. Plusenergihuset i Harplinge 

förbrukar endast 49,8 kWh/m
2 

och förhållandevis 2,6 gånger mindre än ett konventionellt hus.   

Drift i HFAB++ 

 kWh/m
2
år kWh/år 

Uppvärmning, Varmvatten,  11,2 6686 

Fastighetsel 10,1 6030 

Hushållsel 28,5 17015 

Totalt 49,8 29731 

Drift i konventionellt hus 

(enligt de lägsta kraven för konventionellt hus som presenteras i BBR) 

 kWh/m
2
år kWh/år 

Uppvärmning, Varmvatten,  90  53730 

Fastighetsel 10,1 6030 

Hushållsel 41,9 25014 

Totalt 142,0 84774 

Tabell 13 - Driftjämförelse 

                                                 
14

 Husets Atemp är 597 m
2 
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Löpande under året måste HFAB köpa energi till byggnaden för att driften inte alltid kan 

motsvaras av solenergin. HFAB köper el för ett pris inklusive moms på 1,25 kr per kWh och 

säljer för 0,40 kr per kWh. Johansson berättar att med hjälp av en skattereduktion på energin 

som de säljer kan de få ytterligare 60 öre per kWh. Eftersom fastigheten producerar 36 000 

kWh el per år och endast förbrukar 29 700 kWh kan de göra en årlig förtjänst beroende på hur 

mycket av den producerade energin som direkt kan användas i byggnaden. En konventionell 

byggnad förutsätts ej ha möjlighet att sälja energi och måste därför köpa all energi för driften. 

Den årliga totala energikostnaden för ett konventionellt hus är ungefär 177,50 kr/m
2
 eller 

105 967,50 kr. 

Driftkostnad i ett konventionellt hus 

Drift  142,0 kWh/m
2
år 84774 kWh/år 

Elkostnad 1,25 kr/kWh 1,25 kr/kWh 

Driftkostnad  177,5 kr/m
2
år 105967,5 kr/år 

Tabell 14 - Drifkostnad konventionellt hus 

Ett plusenergihus ska enligt Andrén och Tirén (2011) kunna leverera el ut på elnätet. 

Johansson berättar att fastigheten i Harplinge inte fullt kan utnyttja all den energi som 

produceras av solcellerna och enligt Andrén (2007) är det vanligt förekommande att en 

byggnad med solceller kommer få köpa el under de månader då det är mörkare, samtidigt som 

det kommer finnas ett överskott av el under de varmare månaderna då energiförbrukningen 

minskar. Mängden energi som HFAB kommer behöva köpa in varierar beroende på hur 

mycket som de direkt kan använda och de har utgått från olika scenarier. Den ekonomiska 

utgången är också beroende på om det kommer ske en skattereduktion som innebär att de får 

ytterligare 60 öre per kWh såld energi.  

 

Tabell 15 - Driftkostnadsscenario HFAB++ 
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HFAB har utvecklat tre olika scenarion där de spekulerar i hur mycket energi som byggnaden 

direkt kan hämta från solen. Den mängd energi som de direkt kan hämta från solenergin 

behöver de inte köpa från elnätet. Tabell 15 - Driftkostnadsscenario HFAB++visar sambandet 

mellan den årliga energikostnaden och mängden energi som byggnaden direkt kan hämta från 

solen.  Tabellen visar även sambandet mellan energi som direkt kan hämtas från solen och 

den energi som då måste köpas och säljas samt summan som skattereduktionen skulle 

innebära.  

5.1.1 Solceller 

HFAB har placerat solceller på större delen av takytan  på byggnaden i Harplinge. Andrén 

(2007) skriver att flerbostadshus med en gemensam värmecentral kan med fördel använda sig 

av solvärmesystem. Johansson beskrev att de först planerat att endast placera solceller på en 

del av taket men de energiberäkningar som gjordes visade att de var tvungna att sätta över 

hela takytan för att kunna täcka byggnaden drift. Enligt Andrén (2007) är det även viktigt att 

solfångare är placerade i huskroppens väderstrecksorientering, taklutning och att det finns 

utrymme för värmeutrustning. HFAB erhöll ett bidrag motsvarande 35 procent av 

investeringskostnaden för att upprätta solceller på byggnaden och efter upprättandet beräknas 

solcellerna kunna producera 36 000 kWh elektricitet per år. 

5.1.2 U-värde  

Hur bra en byggnadsdel isolerar betecknas U-värde. Ett lågt U-värde ger mindre 

värmeläckage och innebär en lägre driftskostnad för fastighetsägare. För att uppnå den 

standard som FEBY upprättar för lågenergihus är det därför viktigt att välja ett material som 

har ett lågt U-värde (Isover, 2009).  Byggnaden i Harplinge är utformad för att ha ett litet 

värmeförlusttal. Värmeförlusttalet får inte överstiga mer än 15 w/m
2
 vid en dimensionerad 

vintertemperatur på -9°C. Det leder till att HFAB++ har U-värden som ligger långt under det 

krav som svenska bostäder idag får ha på sina byggnader. U-värdet på tak, vägg och golv på 

en konventionell byggnad har dubbelt så högt U-värde +/- 1 procentenhet i jämförelse med 

HFAB++ fastigheten. Vid fönster och dörrar är skillnaden inte lika stor, U-värdet på fönster 

vid konventionell byggnad är 1,30 och U-värdet på HFAB++ är 0,80. U-värdet på dörrar har 

ett värde på 1,30 vid konventionell byggnad och på HFAB++ är värdet 1,00.  

Maximala U-värden i konventionella fastigheter 

(W/m
2 °

C) 

  

Utak 0,13 U-värde  

Uvägg 0,18 U-värde  

Ugolv 0,15 U-värde  

Ufönster 1,30 U-värde  

Uytterdörr 1,30 U-värde  

Maximala U-värden i HFAB++ 

(W/m
2 °

C) 

Utak 0,07 U-värde 
Uvägg 0,08 U-värde 

Ugolv 0,07 U-värde 

Ufönster 0,80 U-värde 

Uytterdörr 1,00 U-värde 
Tabell 16 - Skillnader U-värden 
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Genom att bygga ett hus med ett bra klimatskal ökar även den termiska komforten. Warfinge 

(2011) skriver att den termiska komforten är en subjektiv bedömning och att människor med 

olika kön, ålder, klädsel och aktivitet upplever den termiska komforten olika. Bake menar att 

när Holmdal & Co gör energieffektiva åtgärder i fastigheter påverkas inte komforten 

nämnvärt och säger vidare att det alltid kommer att finnas brukare i fastigheten som upplever 

komforten olika.   

5.1.3 Ventilation   

Genom att bygga en fastighet med lufttätt klimatskal och ett ventilationssystem som är 

anpassad för byggnaden, är det inte utomhustemperatur och vind som kommer att styra 

ventilationen utan de boende i fastigheten, vilket leder till minskad drift och att komforten 

ökar i fastigheten (Isover, 2009). Genom att koppla in en värmeväxlare mellan frånluft och 

tilluft kan den varma frånluften återvinnas och värma upp den nya rena tilluften. Ett sådant 

system kallas för FTX- system (ibid).  

Ett FTX system kräver att aggregatdelarna ständigt ses över och att filter byts ut (Isover, 

2009). HFAB ser inte sitt FTX-system som en merkostnad mot ett konventionellt hus, då det 

troligen hade förekommit om ett konventionellt hus hade upprättats, säger Johansson. Bake 

menar att installation av FTX- system idag är vanligt förekommande då det leder till hög 

besparing bland fastigheter.  

5.2 Ekonomi 

Vi har utgått ifrån att byggnaden i Harplinge inte har någon driftkostnad efter medgivande av 

Stark. Ett liknande konventionellt hus med lägsta driftstandard enligt BBR kommer att ha en 

driftkostnad på 177,50 kr per m
2 

och år. Underhållskostnaden för objekten har vi valt att sätta 

till 30 kr/m
2 

och år. Antagandet bygger på ett medelvärde av det uppskattade intervallet givet 

av Stark. För att få fram ett liknande objekt har vi pratat med MTA Bygg och Anläggning AB 

och de har uppskattat priset på en liknande konventionell byggnad till 13 375 000 kr.  

5.2.1 Särkostnader 

De särkostnader som uppstår för att bygga ett plusenergihus är den extra kostnad för att 

minska värmeutsläppen i byggnaden. Isoleringsmängden i grund, väggar och tak måste vara 

större för att kunna nå upp till de krav som ställs på husen. Andrén och Tirén (2011) menar 

även att byggarnas kunskap om de nya metoderna bör tas med som en särkostnad vid 

uppförande. Johansson menar dock att det inte är svårare att uppföra ett likartat komplext 

konventionellt hus. Kostnaderna för att bygga ett passivhus är enligt Andrén och Tirén (2011) 

2-9 procent högre i jämförelse med ett konventionellt hus. Enligt Johansson är särkostnaderna 

för hela upprättandet av ett plusenergihus 30-50 % större i jämförelse med ett likartat 

konventionellt hus. Plusenergihuset i Harplinge är enligt Johansson ”utformat med bästa 

tekniken” för att få ner driftkostnaderna och det anser Johansson som avgörande för att 

särkostnaden är hög. Projektet blev av för att de kunde ta med sig de kunskaper som projektet 

gav när de tänjde på gränserna kring vad som var energimässigt möjligt för en byggnad. 

5.2.2 Grundinvestering 

En investering är enligt Hedström (2006) att anskaffa något för användning i flera år, och 

istället avstå från konsumtion idag för att erhålla en framtida nytta. Grundinvesteringen avser 
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alla de utbetalningar som projektet ger upphov till. Själva grundinvesteringen behöver dock 

inte endast innebära de kostnader som uppstår vid upprättandet av fastigheten utan även 

administration, transportutgifter, installation, kostnader för markförvärv och byggherre. Vid 

fastighetsinvesteringar kan de vara svårt att dra gränser mellan grundinvestering och löpande 

in- samt utbetalningar och det kan påverka investeringskalkylen (Hedström, 2006).  

HFABs första idé för projektet var att uppföra en byggnad med sex till åtta lägenheter och de 

hade beräknat att kostnaden för det skulle vara 14 miljoner kronor för totalentreprenad. 

Johansson berättar att en totalentreprenad avser alla kostnader som uppstår vid upprättande 

och att den slutgiltiga grundinvesteringskostnaden för byggnaden var 20 miljoner kronor. 

Eftersom projektet var uppfört med totalentreprenad menar Johansson att det är svårt för 

HFAB att särskilja inbetalning och utbetalning under projektets gång. 

5.2.3 Viktad kapitalkostnad 

Enligt Yard (2001) är den viktade kapitalkostnaden en metod som används för att beräkna ett 

genomsnittligt förräntningskrav för ett företags investeringsbeslut. Det värde som utvinns 

motsvarar det lägsta avkastningskrav som ett företag kan acceptera vid investeringsbeslut, för 

att klara långivares låneränta samt ägarnas lägsta avkastningskrav och ses som en 

utgångspunkt vid bestämmande av kalkylräntan (Yard, 2001). Kalkylräntan tar hänsyn till 

kompensation för förlorad köpkraft samt risk vid ett investeringsbeslut och visar den lägsta 

avkastning som ett projekt måste ha för att det ska vara lönsamt. HFAB baserar sin 

kalkylränta vid fastighetsinvesteringar på olika områden. De utgår från byggnadens 

direktavkastningskrav adderat med den årliga driftnettoförändrningen.  

  
  

    
   

  

    

        

 

 

 

 

 

 

WACC 
p Viktad kapitalkostnad, WACC Sökes 

Ke Eget kapital 1520 mkr 

Kf Främmande kapital 1560 mkr 

Ktot Företagets totala kapital 3080 mkr 

Re Räntesats på eget kapital (förräntningskrav) 5,0 % 

Rf Räntesats på främmande kapital (låneränta) 2,5 % 

S Skattesats 22  % 

Tabell 17 - WACC HFAB++ 
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Formel 4 - WACC i HFAB++ 

Det värde som HFAB använder när de gör kalkyler för liknande projekt som det i Harplinge 

används en kalkylränta på 7 %. I analysen om den viktade kapitalkostnaden går det att utläsa 

att utgångspunkten för kalkylräntan enligt WACC-formeln borde vara runt 3,5 %. Greve 

(2003) skriver att genom att ändra olika variabler vid en investeringskalkyl får det att se hur 

känslig investeringen är för förändringar. För att se hur kapitalvärdet förändras vid olika 

kalkylräntor har vi valt att jämföra de olika nettonuvärdena som vi kommit fram till. 

5.2.4 Nuvärde 

HFAB nuvärdesberäknar alla in- och utbetalningar i projektet. Nuvärdesmetoden är den 

vanligaste förekommande metoden vid beräkningar av lönsamhet vid investeringar. 

Nuvärdesmetoden innebär att alla inbetalningar och utbetalningar från företaget omräknas och 

återförs till nutid (Andersson, Ekström & Gabrielsson, 2004).  

För att veta om investeringen är lönsam eller inte måste betalningsöverskotten som 

investeringen ger upphov till täcka grundinvesteringen samt ge ett överskott som överstiger 

företagets avkastningskrav, det kallas nettonuvärde (Greve, 2003). För att se hur projektets 

nettonuvärde förändras med olika kalkylräntor presenteras nedan två nettonuvärden baserade 

på olika kalkylräntor för projektet. Den ena är framtagen från den viktade kapitalkostnaden 

som bygger på siffrorna från HFABs bokslut. Kalkylräntan är satt till 3,5 % utifrån den 

viktade kapitalkostnaden på 3,46 %. Den andra kalkylräntan är framtagen genom 

direktavkastningskravet, 6 %, som HFAB har vid olika investeringar adderat med 

driftnettoökningen, vilket är 1 %. Kalkylräntan är satt till 7 %. Stark säger att HFAB generellt 

skriver av byggnader på 50 år och i kalkylen kommer denna siffra att tillämpas.  

Genom nuvärdesberäkning av driftnetton har vi fått fram ett nuvärde på 10 628 976 kr, vid en 

kalkylränta på 7 procent och ett nuvärde på 19 061 824 kr vid en kalkylränta på 3,5 procent
15

. 

Värdena kan tas i jämförelse med grundinvesteringen på 20 000 000 kr och nettonuvärdet blir 

negativt.  
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 För fullständig nuvärdesanalys se Bilaga 5 
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Formel 5 - Nettonuvärde HFAB++ 

5.2.5  Payback-metod 

Enligt Stark skriver HFAB av byggnader på 50 år. De använder sig av komponentavskrivning 

när de skriver av en byggnad vilket innebär att de delar upp byggnaden i olika komponenter 

utifrån exempelvis; stomme, ventilation, tak och fönster. HFAB har inte gjort någon kalkyl 

över vilken ekonomisk livslängd som beräknas för projektet och själva beräkningen av 

livslängden kommer ske utifrån reglerna för komponentavskrivning. Vid beräkning av ett 

projekts återbetalningstid studeras den tid det tar för de årliga inbetalningsöverskotten att 

återbetala grundinvesteringen (Andersson, 2013). I projektet i Harplinge består 

betalningsströmmarna av byggnadens årliga driftnetto och det varierar i takt med den årliga 

inflationen. Enligt Hedström (2006) ackumuleras de årliga överskotten om de är ojämna fram 

tills tidpunkten då grundinvesteringen överstigs.  

Enligt Hedström (2006) används inte payback-metoden regelbundet vid 

fastighetsinvesteringar då de ofta är avsedda över en lång tid och där betalningsströmmarna 

rör sig längre in i framtiden. Dock menar Bake att payback-metoden ofta tas med i 

beräkningar då de är lätta att förklara och förstå för de involverade. 

Byggnaden i Harplinge har under första året en årlig hyresintäkt på 693 360 kr. Vi förutsätter i 

uträkningarna att byggnaden under första året har en underhållskostnad på 30 kr/m
2 

per år, 

totalt 17 910 kr och ingen driftkostnad under livstiden. Det sker en årlig ökning av posterna i 

takt med inflationen och ökning är 1 %. Under de 50 åren som det årliga driftnettot 

beräknades uppgick de till totalt ungefär 43 542 000 kr. Denna summa ackumuleras sedan till 

ett medelvärde för alla åren, vilket uppgår till ungefär 870 800 kr per år. Grundinvesteringen 

är 20 000 000 kr. 

                
                

                            
 

                                                   

                             
             

     
                    

 
             

          
                 

                                                  

Formel 6 - Payback-tid HFAB++ 

Vid en jämförelse med ett konventionellt hus har det under första året en lika årlig hyresintäkt 

på 693 360 kr. Vi förutsätter i uträkningarna att byggnaden under första året har samma 

underhållskostnad på 30 kr/m
2
 boarea

 
per år, totalt 17 910 kr, men till skillnad från 

plusenergihuset har ett konventionellt hus en driftkostnad på 177,5 kr per m
2
 boarea, totalt 
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105 968 kr under det första året. Den årliga ökningen av posterna ökar också i takt med 

inflationen och ökning är 1 %.  

Under de beräknade 50 åren som det årliga driftnettot beräknades uppgick de till totalt 

ungefär 36 711 000 kr. Denna summa ackumuleras sedan till ett medelvärde för alla åren, 

vilket uppgår till ungefär 734 200 kr per år. Grundinvesteringen för konventionellt hus är 

uppskattat till 13 300 000 kr. 

                                                   

                             
             

     
                    

             

          
                 

                                                            

Formel 7 - Payback-tid konventionellt hus 

Skillnaden i återbetalningstiden mellan plusenergihuset och ett konventionellt hus är 4,87 år, 

eller 4 år och 318 dagar.  

5.2.6 LCC-beräkning 

Life cycle cost (LCC) beskriver en investerings beräknade totala kostnader under dess livstid 

för att på sikt framhäva om det är lönsamt att investera (Andersson, 2013). Johansson berättar 

att HFAB normalt brukar göra LCC-beräkningar vid jämförelser mellan 

energieffektiviseringsprojekt. Dock har HFAB inte upprättat en beräkning vid 

Harplingeprojektet då de saknade jämförelseobjekt. Den avgörande faktorn för ett 

investeringsbeslut brukar vara driftkostnaden sett ut anläggningens totala livslängd (EEF - 

Energieffektiviseringsföretagen). De poster som tas hänsyn till i en 

livscykelkostnadsberäkning för fastighetsinvesteringar är produktionskostnaden, 

driftkostnader för byggnaden, underhållskostnader och eventuella destruktionskostnader. De 

får sedan tas i hänsyn till det eventuella restvärdet som fastigheten beräknas inneha (Andrén 

& Tirén, 2011). Bake berättar att det är kalkylräntan, grundinvesteringen och energipriser som 

Holmdal & Co anser som de viktigaste parametrarna vid jämförelser. Underhållskostnader 

brukar enligt Bake ofta vara relativt lika mellan nyproducerade byggnader och därför anser 

fastighetsbolagen att skillnader i kalkylränta, grundinvestering och energipriser är viktigare. 

Vid ett jämförande mellan ett upprättande av ett plusenergihus jämfört med ett liknande 

konventionellt kommer produktionskostnaden för plusenergihuset vara högre (Andrén & 

Tirén, 2011). 

I LCC-beräkningen studerar vi summan av de årliga drift- och underhållskostnaderna. Vi tar 

hänsyn till kalkylräntan på 7 % och ser en årlig ökning av kostnaderna i takt med inflationen 

samt tar de i jämförelse med grundinvesteringen. Plusenergihuset i Harplinge har en drift- och 

underhållskostnad på 17 910 kr första året och en årlig ökning på 1 % per år. Den tekniska 

livslängden för hela byggnaden är 50 år.  
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Tabell 18 - LCC-beräkning 

I tabellen går att utläsa att HFAB++ har en lägre löpande kostnad under den tekniska 

livslängden. Dock framgår det att de totala kostnaderna (löpande kostnader adderat med 

grundinvestering) för plusenergihuset i Harplinge överstiger ett liknande konventionellt hus. 

De löpande kostnaderna under livslängden är nuvärdesberäknade.  

5.2.7 Investeringskalkyl 

För att göra ett beslut angående om en investering ska göras krävs enligt Yard (2001) en 

investeringskalkyl. Kalkylen ska ge en bild av vilka ekonomiska konsekvenser som 

investeringen skulle medföra (ibid). Stark berättar att genom en investeringskalkyl får HFAB 

bättre översikt kring projektets ekonomi. HFAB använder sig av SABOs kalkylmall vid 

investeringskalkyler och Stark menar att den är vedertagen att arbeta efter. I bilaga 1 

presenteras den fullständiga kalkylen för projektet i Harplinge och för ett konventionellt hus. 

För att få en rättvis jämförelse utgår vi från att den enda skillnaden mellan fastigheterna är 

dess driftkostnad.  

Förutsättningar 

Vi har utgått ifrån att byggnaden i Harplinge inte har någon driftkostnad efter medgivande av 

Stark. Ett liknande konventionellt hus med lägsta driftstandard enligt BBR kommer att ha en 

driftkostnad på 177,50 kr per m
2 

och år. Underhållskostnaden för objekten har vi valt att sätta 

till 30 kr/m
2
 och år. Antagandet bygger på ett medelvärde av det uppskattade intervallet givet 

av Stark. Den bruttoarea som objekten har är 597 m
2
 och boytan är 506 m

2
. Vi förutsätter att 

objektet amorteras med två procent av produktionskostnaden per år. För att i SABOs 

kalkylmall är det schablonmässigt. Enligt Fregert och Jonung (2012) är det viktigt att tänka på 

inflationen om en investering sker under en lång tid. Efter diskussion med Stark har den 

beräknade inflationstakten satts till 1 procent. Inflationen påverkar de löpande hyrorna, 

driftkostnaden och underhållskostnaden. Investeringskalkylen är baserad på en löptid på 15 år. 

SABO har valt löptiden till 15 år för att investerare vill se hur projekten avkastar under den 

period efter produktion som byggnaden är skattebefriad. Direktavkastningskravet är 
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uppskattat till 6 procent och kalkylräntan motsvarar 7 procent. Enligt Andersson, Ekström och 

Gabrielsson (2004) kan det ske en årlig avskrivning på tillgången för att fördela kostnaden 

under dess ekonomiska livlängd. HFAB har valt att skriva av byggnaden med 2 procent per 

år.  

Nyckeltal HFAB++ 

Grundinvesteringskostnad  20 000 000 kr  

Hyror 1370 kr/m
2 

1 % årlig ökning 

Drift 0 kr/m
2
  

Underhåll 30 kr/m
2 

1 % årlig ökning 

Direktavkastningskrav 6 %  

Kalkylränta 6 % + 1 % = 7%  

Avskrivning 2 %/ år  

Vakans 0 %  

Markavgift 0 kr   

Fastighetsavgift 0 kr   

Nyckeltal konventionellt hus 
Grundinvesteringskostnad  13 375 000 kr  

Hyror 1370 kr/m
2 

1 % årlig ökning 

Drift 177,50 kr/m
2
 1 % årlig ökning 

Underhåll 30 kr/m
2
 1 % årlig ökning 

Direktavkastningskrav 6 %  

Kalkylränta 6 % + 1 % = 7 %  

Avskrivning 2 %/ år  

Vakans 0 %  

Markavgift 0 kr   

Fastighetsavgift 0 kr   
Tabell 19- Nyckeltal 

 

HFAB++ 

15 år Totalt Kr/m
2 

Nuvärde driftnetto  6 520 473 kr  12 886 kr  

Nuvärde restvärde 4 737 027 kr   9 362 kr  

Bedömt marknadsvärde 11 257 500 kr  22 248 kr  

Bedömd produktionskostnad 20 000 000 kr  39 526 kr  

Undervärde (nedskrivningsbehov) - 8 742 500 kr  - 17 278 kr  

Konventionellt hus 

15 år Totalt Kr/m
2 

Nuvärde driftnetto  5 497 513 kr  10 865 kr  

Nuvärde restvärde 3 993 862 kr  7 893 kr  

Bedömt marknadsvärde 9 491 375 kr  18 758 kr  

Bedömd produktionskostnad 13 375 000 kr   26 433 kr  

Undervärde (nedskrivningsbehov) -  3 883 625 kr  -  7 675 kr  
Tabell 20 - Investeringskalkyl 

Byggnaden i Harplinges bedömda marknadsvärde efter 15 år är 11 257 500 kr och ligger till 

grund för det nedskrivningsbehov på 8 742 500 kr som byggnaden får under första året. 

Marknadsvärdet är summan av de sammanlagda nuvärdesberäknade driftnettot under perioden 

och nuvärdet av restvärdet efter 15 år. Vid en jämförelse är det bedömda marknadsvärdet för 

en konventionell byggnad 9 491 375 kr vilket leder till ett nedskrivningsbehov på 3 883 625 

kr. Nedskrivning sker för att tillgångarna i balansräkningen inte ska påverkas av den stora 
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investeringen och påverkar resultatet negativt under det första året (Andersson, Ekström & 

Gabrielsson, 2004). I förhållande till objektens grundinvesteringar anses inte projekten 

lönsamma under kalkylperioden eftersom marknadsvärdet understiger produktionskostnaden 

och ett undervärde skapas. Under perioden överstiger driftnettot för byggnaden i Harplinge 

den konventionella byggnaden med cirka 1 000 000 kr vilket också är stora skillnader i 

kassaflödena mellan objekten. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet ur fallstudien med HFAB utifrån vårt syfte 

och problemställning. Vi avslutar kapitlet med rekommendationer för fortsatta studier inom 

området.  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att visa hur in- och utbetalningar uppkommer i ett plusenergihus med 

HFAB++ i jämförelse med ett konventionellt flerbostadshus. Vi visar hur investeringsbeslutet 

har utformats och varför investeringen gjordes.  

Problemformulering 
Hur ekonomiskt lönsamt är det att investera i ett plusenergihus med HFAB++, kontra ett 

konventionellt flerbostadshus?   

Vi upptäckte tidigt att plusenergihuset i Harplinge skiljer sig till den generella beteckningen 

av plusenergihus. Byggnaden i Harplinge har betydligt högre krav på sig även om 

beteckningen för plusenergihus är diffus. Eftersom HFAB ställer kravet att byggnaden ska 

tillverka mer energi än vad det finns behov för med hänsyn till energi för värme, varmvatten, 

fastighetsel och hushållsel krävs det minimala utsläppstal.  

Fastigheten har endast en total årlig drift på 49,8 kWh per m
2
. Vid jämförelse med ett 

liknande konventionellt hus får driften maximalt vara 142 kWh per m
2
. Det är en stor skillnad 

i drift och det är möjligt genom lägre U-värden och det tätare klimatskal som HFAB++ 

innehar. Den lägre driftkostnaden gör att byggnaden får ett högre årligt driftnetto i jämförelse 

med ett konventionellt hus.  

Vid jämförande mellan plusenergihuset i Harplinge och ett konventionellt hus upptäcker vi att 

den avgörande särkostnaden mellan parterna är grundinvesteringskostnaden. Plusenergihuset 

upprättades för en kostnad på 20 000 000 kr medan ett konventionellt hus i samma storlek 

uppskattades av ett byggföretag till en produktionskostnad på 13 375 000 kr. Skillnaden i 

grundinvesteringen kan anses som det pris som HFAB fick betala för mindre U-värden och ett 

tätare klimatskal och således ett större årligt driftnetto.  

Vid bestämmande av kalkylränta utgår HFAB från direktavkastningskrav baserade på vilket 

område runt Halmstad kommun som en investering kommer ske, plus driftnettoförändringen. 

Denna kalkylränta uppskattades till 7 % för projektet. För att studera hur kalkylräntan skulle 

se ut i förhållande till de nyckeltal som presenterades i HFABs årsredovisning gjorde vi en 

uträkning av den viktade kapitalkostnaden med hjälp av en WACC-formel. Det tal som 

erhölls var 3,46 %. Med en kalkylränta på 7 % var nettonuvärdet för 

plusenergihusinvesteringen – 9 371 024 kr. Med en kalkylränta på 3,5 % var nettonuvärdet     

– 938 176 kr, båda var beräknade över den ekonomiska livslängden för byggnaden. Det visar 

hur kalkylräntan påverkar projekts lönsamhet och det är viktigt att ha en kalkylränta som tar 

hänsyn till ett projekts specifika risk. Det värde som framtogs från WACC-formeln var inte 

specifikt för just projektet och därmed mycket lägre än vad HFAB själva uppskattar 

kalkylräntan till. Med en kalkylränta på 7 % understiger nuvärdet av de årliga 

betalningsöverskotten under den ekonomiska livslängden grundinvesteringsbeloppet, därmed 
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kommer projektet aldrig bli lönsamt vid en sådan kalkylränta. HFAB bör enligt 

betraktelsesättet istället investera i ett annat projekt.  

Vi jämförde återbetalningstiden mellan ett konventionellt hus och plusenergihuset i 

Harplinge. Den stora skillnaden i beräkningarna utgjordes av driftnettot och 

grundinvesteringen. Med plusenergihusets lägre driftkostnader och högre grundinvestering är 

återbetalningstiden ungefär 23 år. Ett konventionellt hus som har högre driftkostnader men 

med lägre uppskattad grundinvestering är återbetalningstiden ungefär 18 år. Här syns tydligt 

att skillnaden i grundinvestering har en stor påverkan för lönsamheten byggnaderna mellan.  

När investeringar görs i energibesparingsåtgärder används ofta LCC-beräkningar vid 

jämförelse mellan projekt. Vid jämförelse av plusenergihuset i Harplinge och ett 

konventionellt hus kan vi utläsa att driftkostnaderna till skillnad från vad teorin föreskriver 

understiger grundinvesteringsbeloppet. Den extra investeringskostnad som HFAB gjorde för 

att minska driftkostnaderna är inte lönsam i förhållande till det konventionella huset då den 

totala livscykelkostnaden uppgick till 20 284 653 kr och det konventionella huset hade en 

total livscykelkostnad på 15 268 847 kr. Med hänsyn till värdena kan vi se att 

plusenergihusets kostnader alltid kommer överstiga ett liknande konventionellt hus under den 

tekniska livslängden på 50 år.  

Genom att jämföra båda objekten i en investeringskalkyl framtagen av SABO där endast 

driftkostnaden var den post som särskilde objekten kan vi utläsa de bedömda 

marknadsvärdena var 11 257 500 kr för plusenergihuset och 9 491 375 kr för ett 

konventionellt. Det är en skillnad på 1 766 125 kr och om det tar i jämförelse med skillnaden i 

grundinvesteringsbeloppet på 6 625 000 kr går det att konstatera plusenergihusets 

grundinvesteringkostnad är för hög i jämförelse med ett konventionellt hus. Det högre 

marknadsvärdet på plusenergihuset kommer efter 15 år att påverka dess fastighetsavgift och 

denna kommer alltid vara högre än för ett konventionellt hus. Båda projekten som studeras i 

investeringskalkylen kan inte anses som lönsamma under perioden på 15 år eftersom deras 

produktionskostnad överstiger marknadsvärdet och det skapas ett undervärde som måste 

skrivas ner.  

Grundinvesteringen är för hög vid projektet i Harplinge och våra beräkningar visar att de 

borde investera i något annat, exempelvis ett konventionellt hus. Skillnaderna i driftkostnader 

mellan objekten är inte tillräckligt stora för att återbetala grundinvesteringsbeloppet under den 

tekniska livslängden på 50 år. Johansson motiverar dock att HFAB ser att projektet ger med 

sig mycket kunskap inför framtida projekt och faktumet att upprätta det första 

flerbostadshuset i Sverige med plusenergihusteknik ger marknadsmässiga fördelar. Iakttagelse 

kan tas till det Bake säger att det först och främst är ekonomiska skäl som 

energieffektivisering görs. Att ligga i framkant utifrån en miljömässig synpunkt är något vi 

tror HFAB kommer att begagnas för i framtiden eftersom det ständigt pågår en debatt om 

miljöeffektivisering i svenska fastigheter.  

6.1 Studiens begränsningar 

Denna studie är inte generaliserbar eftersom vi har baserat den på en fallstudie där vi 

undersökt ett objekt med ett annat. Båda objekten är grovt uppskattade med hjälp av siffror 

från HFAB och teori från BBR.  
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Genom att granska särkostnader på byggnadsdelar och på så vis ta fram en 

produktionskostnadskalkyl hade resultatet blivit mer exakt. Det har dock inte varit möjligt 

eftersom plusenergihuset i Harplinge var upphandlad med totaltentreprenad vilket gjorde det 

svårt att få exakta siffror på byggnadsdelarna. 

6.2 Fortsatt forskning 

Eftersom fastigheten i Harplinge inte är färdigställd när denna studie bedrivits rekommenderar 

vi att studera det aktuella utfallet med hänsyn till drift. Vi tycker att det kan göras fortsatt 

forskning inom passivhusområdet eftersom det inte skulle innebära en lika hög 

grundinvesteringskostnadsskillnad mellan konventionellt hus och passivhus. Kunskapen 

kommer antagligen att öka inom området och kostnaderna kommer således att minska. 

Vi rekommenderar även framtida forskning inom plusenergihusområdet eftersom kunskapen 

inom ämnet kommer att öka samt det blir mer vedertaget och grundinvesteringskostnaden 

kommer minska. Att göra en fullständig produktionskostnadskalkyl på olika byggnadsdelar är 

även ett förslag till framtida forskning. Hur bidrag och subventioner från staten kan utnyttjas 

vid investeringsprojekt samt hur det får fastighetsbolagen att vilja investera i miljövänliga 

fastigheter är något vi rekommenderar för framtida studier 
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Resultat År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 

Driftnetto 675 450 kr 

-            225 150 kr 

-       8 742 500 kr 
-            500 000 kr 

682 205 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            490 000 kr 

689 027 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            480 000 kr 

695 917 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            470 000 kr 

702 876 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            460 000 kr 

709 905 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            450 000 kr 

717 004 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            440 000 kr 

Avskrivning 

Nedskrivning år 1 

Räntekostnader 

Resultat -         8 792 200 kr -              32 946 kr -              16 123 kr 767 kr 17 726 kr 34 755 kr 51 854 kr 
Ackumulerat resultat -         8 792 200 kr 

 

 

20 000 000 kr 

-             400 000 
kr 

-        8 825 146 kr 
 

 

19 600 000 kr 

-             400 000 
kr 

-        8 841 269 kr 
 

 

19 200 000 kr 

-             400 000 
kr 

-        8 840 502 kr 
 

 

18 800 000 kr 

-             400 000 
kr 

-        8 822 776 kr 
 

 

18 400 000 kr 

-             400 000 
kr 

-        8 788 021 kr 
 

 

18 000 000 kr 

-             400 000 
kr 

-        8 736 168 kr 
 

 

17 600 000 kr 

-             400 000 
kr 

 

Låneskuld 

Amortering 
byggnadslån Total skuld 19 600 000 kr 19 200 000 kr 18 800 000 kr 18 400 000 kr 18 000 000 kr 17 600 000 kr 17 200 000 kr 
  

År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 

724 174 kr 

-                    225 150 kr 
 

 

-                    430 000 kr 

731 416 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            420 000 kr 

738 730 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            410 000 kr 

746 117 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            400 000 kr 

753 578 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            390 000 kr 

761 114 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            380 000 kr 

768 725 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            370 000 kr 

776 412 kr 

-            225 150 kr 
 

 

-            360 000 kr 
69 024 kr 86 266 kr 103 580 kr 120 967 kr 138 428 kr 155 964 kr 173 575 kr 191 262 kr 

-                 8 667 144 kr 
 

17 200 000 kr 

-                    400 000 kr 

-         8 580 878 kr 
 

16 800 000 kr 

-            400 000 kr 

-        8 477 299 kr 
 

16 400 000 kr 

-            400 000 kr 

-        8 356 332 kr 
 

16 000 000 kr 

-            400 000 kr 

-        8 217 903 kr 
 

15 600 000 kr 

-            400 000 kr 

-        8 061 939 kr 
 

15 200 000 kr 

-            400 000 kr 

-        7 888 364 kr 
 

14 800 000 kr 

-            400 000 kr 

-        7 697 102 kr 
 

14 400 000 kr 

-            400 000 kr 

16 800 000 kr 16 400 000 kr 16 000 000 kr 15 600 000 kr 15 200 000 kr 14 800 000 kr 14 400 000 kr 14 000 000 kr 
 

8 Bilagor  

8.1 Bilaga I - Investeringskalkyl HFAB++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

15 år Totalt Kr/kvm 

Nuvärde 
driftnetto 

6 520 473 kr 12 886 kr 
Nuvärde 
restvärde 

4 737 027 kr 9 362 kr 
Bedömt 
marknadsv 

11 257 500 kr 22 248 kr 
Bedömd 
produktion 

20 000 000 kr 39 526 kr 
Undervärde 
(nedskr 

-        8 742 500 kr -              17 278 kr 
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Resultat År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 

Driftnetto 569 483 kr 575 177 kr 580 929 kr 586 738 kr 592 606 kr 598 532 kr 604 517 kr 
Avskrivning -            189 828 kr -            189 828 kr -            189 828 kr -            189 828 kr -            189 828 kr -            189 828 kr -            189 828 kr 
Nedskrivning år 1 -         3 883 625 kr       

Räntekostnader -            334 375 kr -            327 688 kr -            321 000 kr -            314 313 kr -            307 625 kr -            300 938 kr -            294 250 kr 

Resultat -         3 838 345 kr 7 662 kr 70 102 kr 82 598 kr 95 153 kr 107 767 kr 120 440 kr 
Ackumulerat resultat -         3 838 345 kr -        3 780 683 kr -        3 710 581 kr -        3 627 983 kr -        3 532 829 kr -        3 425 063 kr -        3 304 623 kr 
        

Låneskuld 13 375 000 kr 13 107 500 kr 12 840 000 kr 12 572 500 kr 12 305 000 kr 12 037 500 kr 11 770 000 kr 
Amortering 
byggnadslån 

-            267 500 kr -            267 500 kr -            267 500 kr -            267 500 kr -            267 500 kr -            267 500 kr -            267 500 kr 

Total skuld 13 107 500 kr 12 840 000 kr 12 572 500 kr 12 305 000 kr 12 037 500 kr 11 770 000 kr 11 502 500 kr 
 

8.2 Bilaga II - Investeringskalkyl Konventionellt hus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 

610 562 kr 616 668 kr 622 835 kr 629 063 kr 635 354 kr 641 707 kr 648 124 kr 654 605 kr 
-                      189 828 kr -            189 828 kr -            189 828 kr -            189 828 kr -            189 828 kr -            189 828 kr -            189 828 kr -            189 828 kr 
        

-                      287 563 kr -            280 875 kr -            274 188 kr -            267 500 kr -            260 813 kr -            254 125 kr -            247 438 kr -            240 750 kr 

133 172 kr 145 965 kr 158 820 kr 171 735 kr 184 714 kr 197 755 kr 210 859 kr 224 028 kr 
-                    3 171 451 
kr 

-         3 025 485 kr -        2 866 666 kr -        2 694 930 kr -        2 510 216 kr -        2 312 462 kr -        2 101 603 kr -        1 877 575 kr 
        

11 502 500 kr 11 235 000 kr 10 967 500 kr 10 700 000 kr 10 432 500 kr 10 165 000 kr 9 897 500 kr 9 630 000 kr 
-                      267 500 kr -            267 500 kr -            267 500 kr -            267 500 kr -            267 500 kr -            267 500 kr -            267 500 kr -            267 500 kr 

11 235 000 kr 10 967 500 kr 10 700 000 kr 10 432 500 kr 10 165 000 kr 9 897 500 kr 9 630 000 kr 9 362 500 kr 
 
 
 
 

15 år Totalt Kr/kvm 

Nuvärde 
driftnetto 

5 497 513 
kr 

10 865 kr 
Nuvärde 
restvärde 

3 993 862 
kr 

7 893 kr 
Bedömt 
marknadsv 

9 491 375 kr 18 758 kr 
Bedömd 
produktion 

13 375 000 
kr 

26 433 kr 
Undervärde 
(nedskr 

-         3 883 625 
kr 

-                 7 675 
kr 
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8.3 Bilaga III – Nuvärdesberäkningar HFAB++ 

 7,5% 3,5% 

År Hyror Driftk. Underhållsk. Årlig ökning Driftnetto Nuvärde driftnetto Nuvärde driftnetto 

1 693360 0 17910 101,00% 675450 631262 652609 

2 700294 0 18089 101,00% 682205 595864 636845 

3 707297 0 18270 101,00% 689027 562451 621462 

4 714370 0 18453 101,00% 695917 530912 606451 

5 721513 0 18637 101,00% 702876 501141 591803 

6 728728 0 18824 101,00% 709905 473040 577508 

7 736016 0 19012 101,00% 717004 446514 563558 

8 743376 0 19202 101,00% 724174 421476 549946 

9 750810 0 19394 101,00% 731416 397842 536662 

10 758318 0 19588 101,00% 738730 375533 523699 

11 765901 0 19784 101,00% 746117 354475 511050 

12 773560 0 19982 101,00% 753578 334598 498705 

13 781295 0 20181 101,00% 761114 315835 486659 

14 789108 0 20383 101,00% 768725 298125 474904 

15 796999 0 20587 101,00% 776412 281408 463433 

16 804969 0 20793 101,00% 784176 265628 452239 

17 813019 0 21001 101,00% 792018 250733 441316 

18 821149 0 21211 101,00% 799938 236673 430656 

19 829361 0 21423 101,00% 807938 223402 420253 

20 837654 0 21637 101,00% 816017 210874 410102 

21 846031 0 21854 101,00% 824177 199050 400197 

22 854491 0 22072 101,00% 832419 187888 390530 

23 863036 0 22293 101,00% 840743 177352 381097 

24 871667 0 22516 101,00% 849151 167407 371892 

25 880383 0 22741 101,00% 857642 158020 362909 

26 889187 0 22968 101,00% 866219 149159 354143 

27 898079 0 23198 101,00% 874881 140795 345589 

28 907060 0 23430 101,00% 883630 132900 337241 

29 916130 0 23664 101,00% 892466 125448 329095 

30 925292 0 23901 101,00% 901391 118413 321146 

31 934545 0 24140 101,00% 910405 111773 313389 

32 943890 0 24381 101,00% 919509 105505 305819 

33 953329 0 24625 101,00% 928704 99589 298432 

34 962862 0 24871 101,00% 937991 94005 291224 

35 972491 0 25120 101,00% 947371 88734 284189 

36 982216 0 25371 101,00% 956844 83758 277325 

37 992038 0 25625 101,00% 966413 79061 270626 

38 1001958 0 25881 101,00% 976077 74628 264089 

39 1011978 0 26140 101,00% 985838 70443 257710 

40 1022098 0 26402 101,00% 995696 66493 251485 

41 1032319 0 26666 101,00% 1005653 62764 245411 

42 1042642 0 26932 101,00% 1015710 59245 239483 

43 1053068 0 27202 101,00% 1025867 55923 233698 

44 1063599 0 27474 101,00% 1036125 52787 228054 

45 1074235 0 27748 101,00% 1046487 49827 222545 
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46 1084977 0 28026 101,00% 1056951 47033 217170 

47 1095827 0 28306 101,00% 1067521 44395 211924 

48 1106785 0 28589 101,00% 1078196 41906 206805 

49 1117853 0 28875 101,00% 1088978 39556 201810 

50 1129032 0 29164 101,00% 1099868 37338 196935 

Summa        

44 696 192 kr                             1 154 536 kr                        43 541 656 kr           10 628 976 kr                19 061 824 kr 
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8.4 Bilaga IV – Intervju 1 

Intervju 1, Ulf Johansson, Energi- och VVS samordnare, 

HFAB: 
 

 En fastighet brukar sägas ha en teknisk livslängd på 40 år, hur länge beräknas er 

byggnad i Harplinge användas? 

o Hur går beräkningarna till vid bestämmandet? 

 Hur mycket större är merkostnaderna för detta huset jämfört med ett liknande 

konventionellt? 

 Kommer det uppstå fler merkostnader under livslängden jämfört med ett 

konventionellt hus? T ex Fläktbyten i FTX-systemet, filterbyten m.m. 

 Blir byggtiden längre vid upprättande av detta projektet jämfört med att bygga ett 

konventionellt hus? 

 Hur stora årliga driftkostnader räknar ni med? Varmvattenberedning, uppvärmning 

m.m. 

 Hur påverkar det tjocka klimatskalet värmeutsläpp?  

o Går det att jämföra hur mycket energi per m
2
 som sparas genom det tjockare 

klimatskalet parallellt med ett konventionellt hus som har högre U-värden? 

  



[53] 

 

8.5 Bilaga V - Intervju 2 

Intervju 2, Jonas Stark, Fastighetsekonom, HFAB: 

 Vilken ekonomisk livslängd beräknar på projektet? 

o Hur har ni kommit fram till det? 

 Erhåller ni några bidrag för projektet? Till exempel för; Solceller, Miljö m.m. 

o Hur mycket? 

 Räknar ni med någon vakans under livslängden? 

 Hur gick beräkningen av kalkylräntan till? 

o Har ni olika till olika projekt? 

 Hur har ni gått tillväga vid beslutet om att upprätta projektet? Investeringsbeslut? 

 Vad fick er att göra detta ur en ekonomisk synvinkel? 

 Vilka metoder använder ni när ni jämför investeringar? 

 Hur stora hyror räknar ni med? 

 Vilka underhållskostnader per år/m
2
 räknar ni med i projektet? 
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8.6 Bilaga VI – Intervju 3 

Intervju 3, Joakim Bake, Energiexpert, Holmdal & Co AB  

Energieffektivisering     

 Vilka trender ser du inom energieffektivisering i fastigheter?    

 Är det vanligt med subventioner eller bidrag från staten vid 

energieffektiviseringsåtgärder?   

År 2003 undertecknades ett avtal mellan 31 företag, fyra kommuner, Naturvårdsverket 

och regeringen det så kallade Bygga-Bo-Dialogen, det handlar om att energieffektivisera 

våra fastigheter i Sverige och att bland annat minska energianvändningen.  

 Ser ni ökningar inom energieffektivisering på byggnader på grund av detta?   

 Hur mycket besparing kan man åstadkomma i samband med energiåtgärder?   

 Har lågkonjunkturen påverkat energieffektiviseringen i Sverige?    

 Är det främst av ekonomiska skäl som folk gör besparingsåtgärder i fastigheter? 

 Hur ofta grundar man ett investeringsbeslut på LCC-beräkningar?  

o Vilka poster brukar ni använda i jämförandet?   

o Används det andra modeller kring investeringsjämförelse? 

 Är kunder och hyresgäster överlag nöjda med de besparingsåtgärder som ni gör? 
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