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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om man kan bygga miljömässigt hållbart utan 

att det behöver kosta mer. På grund av kostnadsökningar för byggandet av miljövänliga hus 

byggs inte dessa i samma utsträckning som önskat, vilket är nödvändigt då byggsektorn bidrar 

till stora utsläpp av miljöfarliga ämnen. Vi har undersökt om man kan effektivisera 

användningen av miljömässigt hållbara material utifrån Sweden Green Building Council’s 

miljöklassificering från ett kostnadsperspektiv. Av de 15 punkter som presenteras som 

bedömningskriterier för certifiering Miljöbyggnad av nyproduktioner tittar vi närmare på 3 av 

punkterna: Energianvändning, ljud och ventilation.  

Studien har genomförts på uppdrag av Riksbyggen och rapporten riktar sig främst till beställare 

och entreprenörer men resultatet är något som rör alla som befinner sig i byggbranschen.                 

Informationen som legat till grund för denna rapport är insamlat från tidigare forskning via LiU’s 

litteratursökningssida samt intervjuer med projektörer, leverantörer och installationssakkunnig 

för närmare information angående uppdaterade priser och installationsalternativ.  

I slutsatsen av rapporten kan man se vilka olika byggdelar som har använts vid energiåtgång, 

ljud och ventilation och vad de olika byggdelarna har kostat, resultatet presenteras som en 

procentsats i ökning som utgår från BBR’s byggkrav. Även en procentsatssökning har tagits fram 

på de olika byggdelarna som uppnår nivå silver där mer kostnadseffektiva alternativ 

presenteras.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

The purpose of this thesis is to investigate whether one can build environmentally sustainable 

without having to cost more. Due to cost increases for the construction of environmentally 

friendly houses, these are not built to the same extent as desired, which is necessary as the 

construction sector contributes to large emissions of environmentally hazardous substances. 

We have investigated whether the use of environmentally sustainable materials can be made 

more efficient based on Sweden's Green Building Council's environmental classification from a 

cost perspective. Of the 15 points presented as assessment criteria for certification 

Environmental construction of new production, we look more closely at 3 of the points: Energy 

use, sound and ventilation. 

 

The study has been carried out on behalf of Riksbyggen and the report is primarily aimed at 

clients and contractors, but the result is something that concerns everyone who is in the 

construction industry. 

 

The information that formed the basis for this report was collected from previous research via 

LiU's literature search page, as well as interviews with projectors, suppliers and installation 

experts for more detailed information on updated prices and installation options. 

 

In the conclusion of the report, one can see which different building parts have been used in 

energy consumption, sound and ventilation and what the different components have cost, the 

result is presented as a percentage in increase based on BBR's building requirements. A 

percentage search has also been developed on the various building parts that achieve a level of 

silver where more cost-effective alternatives are presented. 
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FÖRORD  

Det här examensarbetet har utförts på Linköpings Universitet och utgör det sista 16 hp på 

högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik. Arbetet är skrivet för Riksbyggen och har 

genomförts under vårterminen sista period 2019. 

Vi vill rikta ett stort tack till Riksbyggen för all hjälp och vägledning under arbetets gång, 

framförallt våra handledare Johan och Karolina för att de hela tiden ställt upp och svarat på alla 

våra frågor. Vi vill även tacka alla som deltagit i intervjuer och gjort den här studien möjlig att 

genomföra.  

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Madjid Taghizadeh och vår examinator Dag Haugum 

för alla råd och allt stöttande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

FÖRKORTNINGAR/TECKENFÖRKLARING/BEGREPPSFÖRKLARING  

BBR- Boverkets byggregler 

RB- Riksbyggen 

SGBC- Sweden Green Building Council 

U-värde – Värmegenomgångskoefficient 

FX- Frånluftsventilation med värmeväxling 

FTX- Från och tilluftssystem med värmeväxlare 

Komfortkyla- Kylan som sänker byggnadens temperatur för människans komfort 
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1 INLEDNING  

1.1   Bakgrund  
Efterfrågan på miljöanpassad byggnation har ökat under de senaste åren, detta har blivit en 

stark drivkraft i arbetet för en hållbar stadsutveckling där man inte ska behöva välja om man 

ska bygga billigt eller miljömässigt hållbart. Kraven på miljövänligt material och installationer 

inom byggbranschen har gjort att kostnader vid utförande och projektering ökar vilket i viss 

mån hämmar produktionen av miljömässigt hållbara bostäder (Boverket, 2017).   

Många företag har någon typ av miljöstandard att förhålla sig till, det som i detta fall kommer 

att granskas är Riksbyggens krav på miljömässigt hållbart byggande utifrån deras certifiering.    

Vid nyproduktion av flerbostadshus med tre eller fler våningar har Riksbyggens hus sedan 2012 

certifierats enligt Miljöbyggnad. Detta medför att all nyproduktion minst uppnår nivå silver i 

Sweden Green Building Council’s miljöklassificering. I nuläget har Riksbyggen ca 165 av 1200 

projekt som uppnår kravet för certifieringen, vilket ökar i takt med att nya byggnadsverk 

planeras och produceras (Riksbyggen, 2018). För att effektivisera miljöarbetet är det relevant 

att jämföra olika projekt och tillvägagångsätt från tidigare skeden för att se vad man kan göra 

annorlunda för att dra ned på kostnader utan att behöva kompromissa på miljöstandarden. Av 

de 15 punkter som presenteras som bedömningskriterier för certifiering Miljöbyggnad av 

nyproduktioner har vi valt att utvärdera eventuella installationsalternativ i projekteringsskedet 

till 3 av dessa punkter: Energianvändning, ljud och ventilation. Dessa tre punkter kommer att 

utvärderas utifrån energiåtgång, stegljudsisolering och ventilationssystem. Anledningen till att 

just dessa tre punkter kommer att utvärderas beror på att det finns många olika alternativ till 

byggdelar inom områdena vilket ger bra förutsättningar att öka kostnadseffektiviteten. Detta är 

konstaterat genom noga undersökningar av de olika indikatorerna.  
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1.2 Problembeskrivning 
I samband med att byggbranschen expanderar med krav på hållbart byggande och minskad 

klimatpåverkan behövs förutsättningar och åtgärder arbetas fram succesivt för att hinna med i 

samma tempo. Då byggsektorn står för ca 30% av samhällets klimatpåverkan är det av yttersta 

vikt att hitta effektiva sätt att minska den negativa påverkan ur miljösynpunkt (Boverket 2017). 

De miljövänliga material och installationer som man använder sig av idag är oftast dyrare och 

de som köper och hyr bostäder har inte alltid råd eller lust att lägga den extra kostnaden för de 

miljövänliga tillvalen som gjorts under byggskedet. Med en byggnad som är miljövänlig menas 

ett hus som har specifika miljömål och detta kontrolleras och förmedlas utåt genom att 

miljöcertifiera dessa byggnader. Med certifieringen kan man se de olika indikatorer som avses 

och vad de förväntas uppnå (Husbyggaren, 2018). Att köpa eller hyra en bostad med 

miljöcertifiering är både mer tilltalande och ur ett samhällsperspektiv väldigt viktigt, därför 

borde det också vara tillgängligt för alla på marknaden. För att öka omfattningen av 

miljövänliga byggnader kan man behöva utöka kunskapen inom området samt höja intresset 

genom bredare informationsspridning. Därav ligger den här studien i allas intresse som vill vara 

med i utvecklingen av miljövänliga och mer kostnadseffektiva lösningar.  

1.3 Syfte  
Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheterna till att få fram mer kostnadseffektiva 

alternativ till de byggdelar som används för att nå funktionskrav gällande energianvändning, 

ljud och ventilation samtidigt som de lever upp till önskad miljöstandard i flerbostadshus. Den 

miljöstandard vi utgår från är nivå silver i Sweden Green Building Council's Miljöbyggnad.   

1.4 Mål  
Målet med denna rapport är att komma fram till en kostnadsskillnad i procent från BBR’s 

byggkrav till nivå silver i Sweden Green Building Council's Miljöbyggnad. Kostnaden avser 

indikationerna energiåtgång, ljud och ventilation vid nyproduktion av flerbostadshus. Målet är 

även att hitta billigare byggdelar som uppnår nivå silver i miljöbyggnad.  
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1.5 Frågeställningar  
•  Kan man bygga mer kostnadseffektivt men samtidigt uppnå samma miljöstandard?  

•  Vad blir den procentuella kostnadsökningen från BBR’s byggkrav till Miljöbyggnad nivå 

Silver? 

1.6 Avgränsningar  
Endast kostnader som är direkt kopplade till utförandeskedet i form av tekniska lösningar 

kommer behandlas, ingen hänsyn kommer tas till livscykelanalyser. De underlag som används 

kommer bara röra projekt som utförts i Stockholm, Norrköping och Linköping vid nyproduktion. 

De indikatorer som kommer att jämföras är endast energiåtgång, ljud och ventilation. BBR 

kommer jämföras med Miljöbyggnad nivå silver, ingen hänsyn kommer tas till nivå Guld. 

2 GENOMFÖRANDE  

2.1 Metod  
Detta är en kvantitativ fallstudie där intervjuer och referensprojekt ligger till grund för den data 

vi samlat in. Sakkunniga har delat med sig av sin kunskap i form av installationslösningar och 

diverse priser. Tidigare forskning och studier har även granskats då miljömässig hållbarhet är en 

viktig aspekt i avseendet.  

2.1.1 Metodval frågeställning 1 
Skolans litteratursökningsmotor har används och med hjälp av underlag från Riksbyggen har 

tidigare projekt och tillvägagångsätt jämförts och utvärderats. Utifrån detta kunde sedan en 

uppfattning skapas av vad installationer kostar samt effekten som uppnåtts. Intervjuer av 

berörda sakkunniga, projektledare, leverantörer och projektörer har legat till grund för 

insamling av information. SGBC´s beräkningsverktyg har även studerats för att se om man kan 

sänka ett indikatorbetyg men fortfarande uppnå nivå silver för hela huset. 

2.1.2 Metodval frågeställning 2 
Med BBR som utgångspunkt var ambitionen att ta fram olika alternativ som uppnår miljökraven 

Miljöbyggnad nivå silver och beräkna den procentsatsökning i kostnad som sker vid varje 

byggdel: Energianvändning, ljud samt ventilation. Detta har gjorts och resultatet har sedan 

utvärderats för att kunna se i vilken mån kostnaderna går att minska.  
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2.2 Litteratursökning 
För insamling av data har litteratursökning via LiU’s sökmotor används där artiklar, tidigare 

arbeten och forskningsresultat utvärderats. Med hjälp av biblioteket och dess litteratur från 

tidigare studier har trovärdiga alternativ hittats som lever upp till den miljömässigt hållbara 

kostnadseffektiviteten som vill uppnås.  

2.3 Intervjuer 
2.3.1 Intervjuformulär 
Fem olika intervjuformulär har använts. Det ena formuläret är riktat till produktionsledare och 

består av frågor kring kostnader och olika byggdelar inom ventilation angående FTX respektive 

FX som ventilationslösning. Det andra formuläret användes vid interjuver av 

entreprenadingenjörer och innehåller frågor rörande stegljudsisolering, även det tredje 

formuläret innefattar stegljudsisoleringen men riktar sig till leverantörer. Det fjärde formuläret 

rör fönster och har ställts till leverantör samt ett femte formulär som riktar in sig på frågor 

angående ventilationskanaler och luftflöde som ställts till installationsansvarig.  

2.3.2 Urval av intervjukandidater  
Intervjukandidaterna har valts ut med avseende på kompetens och de yrkesroller som 

medverkat är projektörer och leverantörer samt installationssakkunnig hos Riksbyggen. Dessa 

yrkesroller valdes eftersom de bör vara insatta i både byggnadstekniska och kostnadsfrågor. 

Kravet vi hade på kandidaterna var att de ska känna till de tekniska lösningarna som används 

inom ventilation, energianvändning och ljud. Projektörerna ska ha erfarenhet från ett flertal 

projekt där olika installationer används och grossisterna ska ha kunskap om de senaste 

lösningarna på marknaden samt kostnader. 

Urvalet av deltagare har valts i samråd med riksbyggen. Det här har gjorts för att 

intervjukandidaterna ska ha deltagit i tidigare projekt åt dem och därmed ha kunnighet av att 

bygga enligt Sweden Green Building Council's Miljöbyggnad. Då det finns en risk för att 

entreprenörerna har ett fåtal tekniska lösningar som de alltid använder sig har kandidaterna 

valts från olika företag. Tre olika leverantörer har intervjuats för att göra det möjligt att jämföra 

kostnader inom stegljudsisolering. 
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2.3.3 Genomförande av intervju 

Frågorna skickades till handledaren på Riksbyggen som skickade vidare frågorna till berörda 

parter. Efter varje intervju skrevs svaren ned ordagrant för att sedan kunna jämföras med 

varandra och användes till grund för att få fram ett resultat. De leverantörer som sökt upp har 

intervjuats på telefon, raka frågor har ställts där det bara finns utrymma för konkreta svar.  

2.4 Kritik av metod 
2.4.1 Validitet och reliabilitet 
När man avgör hur kvaliteten är hos en studie tittar man på studiens validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär att man ser om författaren till studien undersöker det hen faktiskt har 

beskrivit att hen ska undersöka/utreda. Man tittar alltså på relevansen hos de olika utredningar 

och mätningar som gjorts för studien och så att rätt metod används vid rätt tillfälle. Reliabilitet i 

sin tur innebär att man utvärderar om de mätningar som gjorts har gjorts på ett pålitligt sätt. 

Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet men hög validitet förutsätter hög reliabilitet. 

Eftersom en kvantitativ studie har genomförts är det viktigt att validiteten redan vid 

datainsamlingen är hög. I ett tidigt skede tänkte därför ut vilken datainsamlingsmetod som 

passade bäst för frågeställningarna och att det är möjligt att få fram ett resultat med hjälp av de 

datainsamlingsmetoderna som valts. Eftersom studien grundar sig i tidigare forskning och 

referensprojekt är det en hög validitet och reliabilitet då källorna är utvärderade och 

trovärdiga. Litteratursökning från tidigare forskning har kompletterats med intervjuer från 

projektörer och leverantörer. Med hjälp av detta har kunskapsluckor täckts och information 

från folk som är dagligen uppdaterad har blivit en del av studien.  

Det som kan vara extra kritiskt vid intervjuerna är övergången från tal till skrift. Därför har alla 

intervjuer spelats in och noga skrivits ned. Intervjufrågorna har varit konkreta och tydliga så det 

inte ska finnas utrymme för egna tolkningar och värderingar. Även vissa tidskrifter och tidigare 

forskning kan vara kritiskt att gå efter. Nya studier kan ha gjorts vilket minskar trovärdigheten 

för forskning som gjorts för länge sedan. Därför har endast litteratursökning som är uppdaterad 

och känns rimlig använts.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM  

3.1 Riksbyggen 
Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare som är verksamma på mer än 430 

orter i Sverige. Företaget är kooperativt vilket betyder att det ägs av de som berörs av 

verksamheten, samt att det styrs demokratiskt där vinsten går tillbaka till riksbyggens 

medlemmar (Riksbyggen, Riksbyggen, 2019). De erbjuder allt från nyproduktion av bostäder 

ekonomisk förvaltning, fastighetsservice, projektledning och planering vid ombyggnationer till 

skötsel, drift och hjälp med lokaluthyrning. De har över 75 års erfarenhet av att sköta, förbättra 

och utveckla fastigheter (Riksbyggen, 2019) 

Idag tar riksbyggen hand om ca 200 000 bostadsrätter och 100 000 hyresrätter runt om i landet. 

Vid nyproduktion ställer riksbyggen krav på att samtliga bostäder ska uppfylla vissa 

grundläggande egenskaper. Gemensamhetslokal, trygghet, gröntrivselfaktor, långsiktig 

förvaltning och tillgänglighet är några av dessa egenskaper. 

Riksbyggen har 300 kontor och drygt 2700 anställda som arbetar innovativt för att uppfylla 

kundernas behov och utveckla goda relationer (Riksbyggen, Riksbyggen, 2019). 

Riksbyggen har höga ambitioner när det gäller hållbarhetsarbete och 2018 blev de utsedda till 

branschens mest hållbara företag. De tänker hela tiden långsiktigt och tar hänsyn till hur 

bostäderna påverkar miljön både under byggskedet och förvaltningsprocessen då de boende 

flyttat in. Alla hus med fler än två våningar som riksbyggen producerar ska uppnå nivå silver i 

Miljöbyggnad (Riksbyggen, Riksbyggen, 2019). 

3.2 Boverket 
Boverket är förvaltningsmyndigheten som främst arbetar med frågor som rör 

samhällsplanering, byggande och boende. Några av de områden som behandlas är byggd miljö, 

hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av 

bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket fokuserar på kunskapsspridning och 

internationellt arbete inom sektorsområdet och grunden för dess arbete är plan- och 

bygglagen, delar av miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen (Boverket, 2017).  
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Exempel på vanliga uppdrag Boverket arbetar med är bland annat att ta fram föreskrifter och 

vägledningar, ansvara för tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av plan- och 

bygglagen, administrera statliga stöd och bidrag, samt att utreda och analysera frågor inom 

deras verksamhetsområde. Verksamheten är indelade i olika mål som främst rör städer, boende 

och byggnader. När det gäller städer så strävar Boverket efter att skapa en fungerande vardag 

för alla i samhället genom urbana miljöer samt att hitta en effektiv samhällsbyggnadsprocess 

där man planerar väl för att undvika brister.  

Inom boende är målet att alla ska erbjudas bostad, allra helt de hushåll som är socioekonomiskt 

svaga. Förutsättningar skapas ständigt för bostadsförsörjning genom integrationen mellan 

bebyggelse- och transportplanering och Boverket verkar alltid för en effektiv bostadsmarknad 

(Boverket, 2017). En viktig aspekt i Boverkets arbete är att bygga ett hållbart samhälle där 

medborgaren är i centrum vilket innebär att arbeta brett med människors livsvillkor, nationellt 

liksom internationellt. I Sverige ligger det största ansvaret för planering och bestämmande av 

hur mark och vattenområden ska användas hos kommunerna. Enligt plan- och bygglagen så 

måste det område som planeras vara lämpligt för det som området ska användas till, och 

hänsyn måste tys till människors hälsa och risken för olyckor. Till exempel om det tidigare 

funnits industrier eller fabriker på området kan marken vara förorenad och olämplig att bygga 

på om den inte saneras innan.  

Ett av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat är ”God bebyggd miljö” som ska vara 

uppnått senast 2020. Boverket och flera andra nationella myndigheter, länsstyrelser, 

kommuner och övriga aktörer arbetar ideligen för att nå God bebyggd miljö och de andra 

miljökvalitetsmålen. Man har tagit fram strategier och konkreta åtgärder för att stärka hållbar 

utveckling i den bebyggda miljön som Boverket presenterade för regeringen 2014 (Boverket, 

2017). 
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3.3 Sweden Green Building Council's Miljöbyggnad nivå silver  
Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer för alla att bo och arbeta i. Med 

15 olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att 

byggnaden du vistas i är bra för de som vistas i huset och för miljön genom noggrann kontroll av 

huset (SGBC, 2019). 

Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, som också är de som 

genomför certifieringarna. Den senaste versionen av systemet är Miljöbyggnad 3.0 och finns i 

tre olika betyg: Guld, Silver och Brons. Alla Miljöbyggnadscertifieringar granskas och godkänns 

av en tredje part och kan användas både vid nyproduktion och befintliga byggnader, varje 

ansökan granskas av oberoende specialister som säkerställer att byggnaden uppfyller 

Miljöbyggnads krav.  

I Metodikmanualen beskrivs vilka byggnader som kan certifieras, regler för certifiering av olika 

projekttyper, betygsaggregering, val av kritiska rum med mera. Med över 1000 certifierade 

byggnader är Miljöbyggnad det mest använda miljöcertifieringssystemet för byggnader i 

Sverige. Miljöbyggnad är baserad på bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis och är 

utvecklad för den svenska marknaden (SGBC, 2019). 

SGBC har utvecklat ett beräkningsverktyg för Miljöbyggnad där man kan räkna ut vilken nivå 

bostaden hamnar på. För att certifieringsprocessen ska vara så enkel som möjligt är det bäst att 

ha en certifierad miljöbyggsamordnare i sitt projekt. Dessa personer vet exakt hur Miljöbyggnad 

fungerar, vet vilka indikatorer som ska analyseras, och vad som ska redovisas och bedömas. 

Detta är en essentiell del då granskningen av Miljöbyggnad är den viktigaste delen av 

certifieringssystemet (SGBC, 2019).  
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3.4 Indikatorerna 
3.4.1 Energiåtgång 
Syftet med energiåtgång är att projektera, bygga och förvalta byggnader med låg 

energianvändning.  

Energiåtgång BBR: 

En energiberäkning ska genomföras vid nybyggnation för att visa att bostaden klarar kraven på 

kilowattimmar per kvadratmeter och år. För att ta reda på vilket krav som gäller för en viss 

bostad krävs det att man vet i vilken klimatzon huset ska ligga samt om det ska vara elvärmt. 

Klimatzonerna finns för att skapa rimliga krav utifrån vart i Sverige som byggnaden ska placeras. 

Det finns fyra olika zoner och Östergötland tillhör zon 3 (Boverket, 2015). Bostadens specifika 

energianvändning och genomsnittliga värmegenomgångskoefficient för alla byggdelar som 

omger byggnaden får max uppnå de värden som anges i figur 1 och 2. 

 

Figur 1: BBR´s krav för byggnader som inte har elvärme 
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Figur 2: BBR´s krav för byggnader med elvärme 

 

Det högsta U-värdet som får uppnås enligt BBR kan utläsas från figur 3 (BBR, 2018).  

 

Figur 3: BBR´s krav på U-värde 
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Energiåtgång i Miljöbyggnad: 

Energiåtgång omfattar den energi som är levererad till byggnaden för varmvattenberedning, 

uppvärmning, komfortkyla och fastighetsenergi. I BBR:s energikrav ingår varken hushållsel eller 

verksamhetsenergi, men då det inverkar på energianvändningen för komfortkyla och 

uppvärmning ska det tas hänsyn till i miljöbyggnads energibalansberäkningen.  Den 

gränsdragning som finns mellan fastighetenergi och verksamhetsenergi i BBR gäller även för 

Miljöbyggnad.  Värmeöverskott som återvinns och som sedan tillförs till uppvärmningssystemet 

räknas som byggnadens levererade energi och ingår därmed i byggnadens energianvändning.  

Det får endast tillgodogöras ett värmeöverskott på högst 50 kWh/m² Atemp. 

Energiberäkningarna ska göras med hjälp av BV2, DesignBuilder, IDA Klimat och Energi, 

EnergyPlus, Riuska, VIP-Energy eller något som motsvarar dessa. All energianvändning för 

bostäder ska beräknas för normalt brukande.  Till skillnad från BBR ska även värmeförluster från 

varmvattencirkulation adderas till energianvändningen. Miljöbyggnads krav för årlig 

energianvändning kan utläsas ur figur 4 (Miljöbyggnad, 2019).   

 

Figur 4: Miljöbyggnads krav för energianvändning 
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3.4.2 Ljud  
Syftet med ljud är att byggnader som projekteras, byggs och förvaltas har god ljudmiljö.  

Ljudmiljö i BBR: 

Man har länge diskuterat bullerproblemet för de som bor i städer. I takt med den ökade 

förtätningen av stadskärnorna fortsätter problemen att öka. Detta är även ett svårt område för 

projektören, arkitekten och de som bor i stadskärnorna.  

När man pratar om byggnader med bostäder ska installationer och hissar utformas så att inget 

ljud hörs från dessa, samt att ljud från angränsande utrymmen och ljud utifrån dämpas i den 

omfattning så ljudet inte besvärar de som bor i lägenheterna. De installationer så som 

diskmaskin och köksfläkt omfattas inte av dessa krav så länge de inte påverkar ljudnivåerna i 

någon annan bostad (Boverket, 2011). 

SS 25268 för lokaler innehåller fyra klasser: A, B, C och D där Klass A är bäst och D är sämst. Den 

ljudklass som behöver uppnås vid uppförande av nya byggnader är ljudklass C. SS 25267 för 

bostäder innehåller ljudklass A, B och D. Någon ljudklass C finns inte, utan den nivån motsvaras 

av de värden som för bostäder anges i de allmänna råden i BBR (Boverket, 2011). 

I figur 5 redovisas när de olika ljudklasserna brukar användas (Träguiden, 2019): 

 

Figur 5: Ljudklasser 
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I figur 6 redovisas den högsta standardiserade stegljudsnivå enligt BBR (Träguiden, 2019): 

 

Figur 6: Högsta standardiserade stegljudsnivå 

 

Ljudmiljö i Miljöbyggnad: 

Här redovisas vad ljudmiljön i Miljöbyggnads vill uppnå. Man tar hänsyn till akustiska 

parametrar såsom ljud från installationer inomhus, luftljudsisolering, stegljudsisolering och 

isolering mot ljud utifrån till exempel från trafik.  

Betygskriterierna för bostäder är baserade på kravnivåer i BBR och i ljudstandarden SS 25267. 

Ljudklass C i ljudstandarderna (BBR för bostäder) motsvarar lägsta kravnivån i nyproducerade 

byggnader, B är tydligt bättre ljudmiljö och ljudklass A är mycket goda ljudförhållanden. 

Kriterierna ska vara uppfyllda i de rum som anges i BBR eller i ljudstandarden (Miljöbyggnad, 

2019).  

En speciell ljudbeskrivning som innehåller vilka krav som ska uppfyllas, vad som ska göras, vem 

som ska göra vad, när det ska göras och hur det ska följas upp och vem som ska dokumentera 

detta. Dokumenteras måste tas fram av projektets ljudsakkunniga då ljud är en komplicerad 

fråga under byggprocessen. Ljudbeskrivningen tas fram tidigt under projekteringen och 

uppdateras hela tiden, den används även som ett underlag för instruktioner för förvaltning. I 

figur 7 redovisas Miljöbyggnads krav för ljud (Miljöbyggnad, 2019).  
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Figur 7: Miljöbyggnads krav för ljud 

 

3.4.3 Ventilation 

Syftet är att se till att nya byggnader som projekteras, byggs och förvaltas är utrustade med god 

ventilation. Luftkvaliteten bedöms utifrån uteluftsflöde och placering. 

Ventilation i BBR 

Krav som BBR presenterar ligger på 0,35 l/s per m² golv för lägsta frånluftsflöde i bostäder. Det 

är viktigt att byggnader med bostäder byggs så att installationerna ger goda möjligheter att 

skapa en bra luftkvalitet. Beroende på vad rummen ska användas till så varierar kraven på 

inneluftens kvalitet. De elementära kraven är att luften inte får innehålla föroreningar i en 

koncentration där negativa hälsoeffekter kan uppstå eller lukt som är besvärande. 

Luftkvaliteten måste vara fullt acceptabel under hela byggnadens livslängd och 

missförhållanden för allas hälsa skall gå att undvikas. 
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Det som avgör Luftens kvalitet inomhus är bland annat av ventilationssystemets utformning 

samt luftens distribution, luftutbyteseffektivitet, tillfört uteluftsflöde och bortfört frånluftsflöde 

och även filterkvalitet. 

För att ventilera bort förorenad luft inomhus transporteras den förorenade luften ut ur 

byggnaden och lika mycket luft till måste föras in i byggnaden. För att se till att den luft man 

tillför är tillräckligt ren kan men till exempel filtrera luften. Den luften som man tar in i 

byggnaden får värmas, kylas och i vissa fall befuktas. När man tillför luft i byggnaden måste 

lufthastigheten och temperaturen vara komfortabel för de som vistas i byggnaden (BBR, 2018).  

Ventilation i Miljöbyggnad 

Det finns två krav som man utgår från när man ska bestämma storleken på uteluftsflödet enligt 

Miljöbyggnad. Antingen samma krav som BBR presenterar på 0,35 l/s per m² golv, eller behovet 

av frånluftsflöde räknat per bostad som man kan se i figur 8. Det största av kravet på 

uteluftsflöde eller totalt frånluftsflöde är det som bestämmer vilken storlek det måste vara på 

uteluftsflödet (Miljöbyggnad, 2019). 

 

Figur 8:  BBR’s praxis för lägsta frånluftsflöde i bostäder 
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Figur 9: Miljöbyggnads krav för ventilation 
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3.5 Byggdelar 

3.5.1 Energiåtgång 
3.5.1.1 FTX 
FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare och är ett mekaniskt system som har 

låga underhållskostnader.  Systemet ger bra med värme gentemot vad det kostar samt en 

förstklassig ventilation.  I byggnaden installeras två kanalsystem, ett som tar hand om 

uppvärmd tilluft samt ett som sköter frånluft. Båda systemen går via ett ventilationsaggregat 

som använder värmen i frånluften för att värma upp den inkommande luften. Luftströmmarna 

förs då genom en värmeväxlare utan att blanda luften vilket medför att värmen som åker in i 

bostaden är ca 20 grader (Soliduct, 2019).  

Tilluftsventiler monteras i sovrum samt vardagsrum och frånluftsventiler i badrum, toaletter 

och tvättstugor. Detta medför att luften förs in där den ska vara, systemet ser då till så att den 

tillförda luften får en temperatur som endast skiljer sig från innetemperaturen med några få 

grader.  Man får då en bra luftväxling och en trivsam inomhusluft.  

Genom att använda ett FTX-system återvinns 50-80 procent av den värmen som tillförs till 

luften.  För en normalstor lägenhet medför detta en besparing på 5000-7000 kWh per år. 

Eftersom uppvärmningen och ventilationen är skilda från varandra kan man valfritt välja 

värmekälla (Svenskventilation, 2019). 

3.5.1.2 FX 
FX står för frånluftsventilation med värmeväxling och är ett mekaniskt system som ger tillräcklig 

ventilation i bostaden. Genom användning av FX skapas ett undertryck då det uppstår ett 

luftflöde ut ur byggnaden, detta medför att luft åker in genom otätheter och uteluftsdonen. 

Med hjälp av kanaler förs ventilationsluften till en frånluftsvärmepump som återvinner värmen, 

därefter ventileras kallare luft ut. Den återvinna värmen används för att värma upp vatten som 

via golvvärme och radiatorer ger värme till bostaden. Även tappvarmvatten produceras med 

hjälp av frånluftsvärmepumpen.  
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Fördelar med FX är att energi sparas när värmen återvinns samt att systemet inte kräver så 

mycket utrymme. Dock är det svårt att få ett lagom flöde med FX vilket medför att drag bildas 

och påverkar komforten i huset (Polarpumpen, 2019). 

3.5.1.3 Fönster 
När man ska kontrollera hur bra ett fönster är utifrån en energisynpunkt tittar man på fönstrets 

U-värde. U-värdet anger det totala värmemotståndet för hela fönstret. Isoleringsförmågan för 

fönstret är bättre ju lägre U-värdet är (Energifönster, 2019).   

3.5.2 Ljud 

3.5.2.1 Stegljudsisolering 
Då miljön runt oss blir mer och mer bullrig ökar behovet av enskildhet och komfort i bostäderna 

och stegljud är en vanlig orsak till störande ljud. Det är BBR som är kravställare här och som 

reglerar vilken ljudmiljö som är acceptabel i en boendemiljö  

Med stegljudsisolering kan man minska ljudet från fotsteg när man går på bjälklaget, eller till 

exempel stolskap och andra störningsljud.  Till exempel kan ett undertakssystem användas för 

att förbättra stegljudsisoleringen och med hjälp av det minska stegljudsnivån. Beroende på 

bjälklagets uppbyggnad finns det olika sätt att minska stegljudet. För att undersöka 

stegljudsisoleringen utför man en mätning av ljudnivån med en standardiserad hammarapparat 

som slår på golvet i ett annat utrymme (Sandström, 2016).  

Det viktigaste är att stegljudsisoleringen ska isolera stimuleringen av stegljudet men samtidigt 

vara tillräckligt styv för att inte ge för stora nedfjädringar. Den måste även vara dynamisk mjuk 

och inte ha någon avsevärd krypning.  



27 
 

I figur 10 redovisas hur tydligt ljud hörs genom betongbjälklag och träbjälklag:

 

Figur 10: Ljud genom träbjälklag och betongbjälklag 

Ljudkraven i BBR redovisas med en allmän föreskrift och även allmänna råd som hänvisar till 

ljudklass C i svensk standard för ljudklassning av bostäder. dB betyder decibel och är styrkan på 

ett ljud när man pratar om isolering och ljudstyrka. BBR´s krav på stegljud kan utläsas ur figur 

11 (BBR, 2017). 

 

Figur 11: BBR´s krav på stegljud 
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3.5.3 Ventilation 
3.5.3.1 Ventilationskanaler 
Ventilationskanaler är kanalsystem som byggs för att kunna flytta och byta ut luft i byggnaden 

(Ventilation, 2019). För att kunna skapa ett behagligt inomhusklimat så transporterar 

ventilationen bort fukt, förorenad luft samt matos och tillsätter i stället fräsch luft. I dag byggs 

kanalsystem av plåtrör, så kallade spirorör, som är spirallindade i olika dimensioner (Spiroror, 

2018). Imkanaler kallas det ventilationssystem som går från köksfläkten och ventilerar bort fett 

och dålig lukt vid matlagning (Ventus, 2019).  
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4 EMPIRI  

4.1 Referensprojekt 
4.1.1 Furuhöjden 
Furuhöjden ligger i Åby och består av 3 byggnader med totalt 48 seniorlägenheter, 

gemensamhetslokal och övernattningslägenhet (Riksbyggen, 2019). Projektet genomfördes på 

uppdrag av Riksbyggen och utfördes på totalentreprenad av Åhlin och Ekeroth byggnads AB. 

Byggnationen startade i oktober 2016 och var färdigställd 2018. Furuhöjdens stomsystem 

består av betong med stålarmering och en fasad av utfackningsväggar med stomme av stål. I 

byggnaderna finns ett FTX- system med en värmekälla av fjärrvärme och varmvattenbredningen 

sker med en fjärrvärmeväxlare. Den totala energianvändningen i byggnaderna är 67 kWh/m², år 

och därmed uppnås nivå silver på indikatorn energianvändning. För projektet gäller Boverkets 

byggregler 2015 (BBR 22) och Miljöbyggnad för Nyproducerade byggnader 2,2 (BGO, 2019). 

4.1.2 Rosenhäll 
Projektet Rosenhäll består av ett flerfamiljshus på 5 våningar med 35 bostadsrätter som är 

beläget i centrala Linköping. Lägenheterna håller en hög standard och nästan alla utrymmen 

har en takhöjd på 2,7 m (Riksbyggen, 2019). Bostaden byggdes på totalentreprenad av Åhlin 

och Ekeroth byggnads AB och inflyttningen var i början av december 2018. Byggnaden har ett 

stomsystem utav betong med stålarmering och ett fasadsystem som består av betong och 

isolering med ett ytskikt av tegel. I flerfamiljshuset finns ett FTX-system som har ett aggregat 

för bostäderna och ett separat aggregat för garageventilering. Rosenhäll är ansluten till 

Linköpings fjärrvärmenät med hjälp av en värmeväxlare och bostäderna värms upp via 

golvvärme. I trapphus och teknikutrymmen sker uppvärmningen via radiatorer. Enligt 

energiberäkningen är den totala energianvändningen i byggnaden är 63 kWh/m², år vilket 

uppfyller indikatorbetyget silver. För Rosenhäll gäller Boverkets byggregler 24 och Miljöbyggnad 

för Nyproducerade byggnader 2,2 (BGO, 2019).  

4.1.3 Bärnstenen 
Bärnstenen är ett seniorboende med fyra våningar som är beläget i Norrköping. Det finns totalt 

29 stycken lägenheter med varierande storlek i byggnaden (Allabrf, 2019). Byggnationen 

utfördes av Åhlin och Ekeroth byggnads AB med Riksbyggen som byggherre och blev färdigställd 
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i 2015. Bärnstenen har ett stomsystem av betog och ett fasadsystem som består av 

betongssandwichelement. I byggnaden finns ett FTX- system och en värmekälla av fjärrvärme. 

Den totala energianvändningen för byggnaden är 71 kWh/m², år och det här innebär att 

Bärnstenen uppnår nivå brons på indikatorn energianvändning. Kravet för energianvändning låg 

på 80 kWh/m², år för nivå brons när bärnstenen uppfördes. Projektet är certifierat enligt 

Miljöbyggnad för Nyproducerade byggnader 2,1 (BGO, 2019).  

4.1.4 Vasalunden 
Vasalunden utgör tre byggnader med totalt 44 lägenheter med gemensamt garage, 

motionsrum, föreningslokal och gästlägenhet. Byggnaderna ligger i övre Vasastaden i Linköping 

och uppfördes 2016 på totalentreprenad av AB Lindstams Bygg (Vasalunden, 2018). De tre 

byggnaderna har ett stomsystem av betong med armering av stål och ett fasadsystem som 

består av betong, isolering och ytskikt. I de tre flerfamiljshusen finns FTX-system och 

fjärrvärme. Den totala energianvändningen är 77 kWh/m², år vilket överskrider nivå silver på 

67,5 kWh/m², år. Energianvändningen uppnår därmed nivå brons. Vasalunden är certifierad 

enligt Miljöbyggnad för Nyproducerade byggnader 2,2 (BGO, 2019).  

4.1.5 Landmärket 
Landmärket är ett bostadshus med 64 lägenheter som ligger i Sundbyberg i Stockholm.  

Byggnaden har 16 våningar och en takterrass och är därmed ett av Sundbybergs högsta 

bostadshus (Svensknyproduktion, 2018). Projektet Landmärket har ett stomsystem av betong 

och ett fasassystem som består betongsandwich. I bostadshuset finns ett FX-system och en 

värmekälla av fjärrvärme. Den totala energianvändningen i byggnaden är 58 kWh/m², år och 

det innebär att byggnaden uppnår nivå guld på indikatorn energianvändning. Kravet för nivå 

guld låg på 71,5 vid utförandet av Landmärket. För projektet gäller BBR 18 och Miljöbyggnad för 

nyproducerade byggnader 2.1 (BGO, 2019). 
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4.2   Intervjukandidater 
Intervjukandidat A- Regional Produktionschef, Produktion och eftermarknad, Riksbyggen 

Intervjukandidat B- Entreprenadingenjör, Åhlin&Ekeroth 

Intervjukandidat C- Byggnadsingenjör, Gunnar Gunnarsons fastighets AB 

Intervjukandidat D- Installationssakkunnig, Riksbyggen 

Intervjukandidat E- Leverantör fönster 

4.3 Sammanställning intervjuer 
I detta avsnitt kan man läsa om de svar vi har samlat in från sakkunniga inom stegljudsisolering 

samt ventilationssystem.  

4.3.1 Energiåtgång 

4.3.1.1 FTX och FX 
Intervjukandidat A menar att i det stora hela så är det tveksamt om det blir billigare med FX 

men däremot så tar FTX mer yta som i sin tur kostar pengar. Framförallt så tittar man på detta 

vid ombyggnation efter projektet har blivit flera år äldre och större renoveringar ändå behöver 

utföras. Då kan man tillexempel komplettera FX systemet med bättre fönster eller isolering så 

att energikravet uppnår samma energikrav som med en FTX.  

Angående kostnadsfrågan så är det svårt att avgöra om FX-systemet är billigare än FTX-

systemet eftersom även radiatorsystem, isoleringstjocklek och schaktstorlekar påverkas utöver 

ventilationssystemet. Isoleringstjocklek och schaktstorlekar påverkar intäkten. 

Att tidigare projekt uppnått Miljöbyggnads nivå guld med enbart FX som ventilationslösning 

beror på att BBR’s byggregler angående energiåtgången då var lägre. Med BBR’s krav idag är 

det inte längre troligt att uppnå samma certifiering som projekt Landmärket. 

4.3.1.2 Fönster 
Intervjukandidat E säger att de vanligaste fönstren som man använder i nyproducerade 

flerbostadshus är 2+1 kopplade fönster, där det finns utrymme för persienner mellan glasen. 

Dessa fönster ligger i prisklass 6735kr-7530kr beroende på vilket U-värde man avser att fönstret 

ska ha. Det är vanligast att man använder sig av fönster med U-värdet 1,0 vid den här typ av 

fönster. BBR’s krav är att man måste ha fönster med minst 1,2 i U-värde, men dessa fönster 
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görs inte med så högt U-värde, det hösta ligger på 1,1 i den här typen. Den andra typen av 

fönster som finns är vridfönster som är ett träfönster med aluminiumbeklädnad. Detta fönster 

är enligt intervjuperson E inte lika vanliga längre då det finns en risk att ramla ut från fönstret 

vid öppning och stängning, men det används ändå ibland. Detta fönster ligger i prisklass 6847kr-

9039kr.  

 

4.3.2 Ljud 

4.3.2.1 Stegljudsisolering 
Intervjukandidat B säger att det finns många olika varianter att stegljudsisolera på men att de 

flesta sett går ut på att placera ett mjukare material som avskiljer golvbeläggningen från det 

bärande bjälklaget. Intervjukandidat C menar att det är framförallt vid klinker man måste ha 

med en stegljudsisolering under. Antingen har man stegljudsmatta som limmas på 

konstruktionsbetongen tillexempel DAMTEC PureStep, som är ett av de billigare alternativen. 

Detta är dock riskabelt då brister i utförande direkt påverkar stegljudet och bättre än klass C är 

svårt att nå. Enligt C är en mellandyr variant systemet Weberfloor acoustic. Det ger bra värden 

oavsett ytbeläggning men kräver 30mm avjämning + ursparing för själva mattan vilket ger flera 

extramoment i stomskedet om olika ytskikt väljs, tillexempel klinker innanför tamburdörr men 

parkett för övrigt. Dyraste varianten verkar vara med golvvärmesystem i stegljudet så kallad 

Uponor Tecto. Här säger C att man borde koppla in rörmokaren i diskussionen för att få ett 

slutligt pris. 

 

Kostnaden för stegljudsisoleringen varierar enligt B. Exempelvis aerolenfolie mellan parkettgolv 

och underliggande konstruktion är förhållandevis billigt medan mer avancerade varianter ex. 

stepisol+flytspackel blir betydligt dyrare. C säger att DAMTEC Purestep kostar ca 300kr/m² lagt 

och att kostnaden för mellanvariant är oklar. Det C kan säga är att bara spacklet och ursparing 

kanske är 700-900kr/m² om man tänker sig att man sparar ur för att kunna lägga klinker i 

tillexempel en hall på ca 5-8m².  

Lägger man en hel lägenhet med det här system minskar spackel/ursparingkostnaden till 

knappt hälften då ursparing förmodligen ej behöver utföras, bara någon avstängare vid dörrhål. 
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Uponor Tecto som användes i projekt Rosenhäll kostade ca 900-1100kr/m² exklusive 

rörmokarens arbeten. 

 

B säger att det inte är vanligt att bygga lägenheter utan någon stegljudsisolering. C menar att 

det beror på vilket ytskikt man väljer. Har man tillexempel klinker så har man alltid 

stegljudsisolering, men vid andra material så kan man klara sig utan.  

Enligt B så bygger man på samma sätt om man utesluter stegljudsisolering. Konstruktionen är 

den samma men det som utgår är det mjuka skiktet som avskiljer golvbeläggningen från det 

bärande bjälklaget. I vissa falla kan man välja en tjockare konstruktion för att minimera stegljud 

men det brukar inte ha samma effekt som att applicera ett mjukt skikt i konstruktionen. Billigast 

lösning brukar således vara någon form av stegljudsisolering. C säger att stommen byggs på 

samma sätt men för att kunna utesluta stegljudsisolering så måste man använda ytskikt som ej 

kräver stegljudisolering, här kan ju därför tillexempel inte klinker användas.  

 

De båda intervjukandidaterna är överens om att det går att uppnå ljudklass C enligt BBR utan 

stegljudsisolering beroende på vilken golvbeläggning och bjälklag man använder. 

Ytskiktmaterialet måste då klara stegljudsdämpningen i sig själv så som olika typer av flytande 

golv säger person C. Intervjukandidat B tillägger att i de flesta nya flerbostadshus är 

golvbeläggningen parkett+klinker och bjälklaget av betong. Här kan man klara ljudklass C med 

aerolen under parketten och 3mm PureStep under klinker 

 

4.3.3 Ventilation 

4.3.3.1 Ventilationskanaler 
När vi frågar intervjukandidat D om man behöver extraisolera ventilationskanalerna i 

Riksbyggens nyproducerade byggnader så är svaret nej då det aldrig blir något extra luftljud på 

grund av det större luftflödet. Imkanalerna är ventilationskanalerna som går från köksfläkten 

och rakt upp i taket. De övriga ventilationskanalerna säger D är ingjutna i betongen eller i ett 

isolerat schakt och medför inget extra ljud.  
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5 RESULTAT  
 

I detta kapitel kan man läsa en objektiv sammanställning av resultatet som grundar sig i teori 

och empiriavsnittet. Här kan man se de olika sammanställningar och uträkningar vi gjort från 

den information vi samlat in angående FTX/FX, parametrar samt prislistor.  

 

5.1 Energiåtgång 

5.1.1 Jämförelse av parametrar inom energiåtgång 
I figur 12 finns de parametrar som utlästs från de olika projekten och som påverkar 

energianvändningen mest. Som man kan se så är det fönsternas U-värde som styr vilket utfall 

som blir. Ju lägre U-värde på fönster ju lägre energianvändning. När det gäller ytterväggarnas 

isolering kan vi dra slutsatsen att tegel som ytskikt med en skalmursskiva har bäst 

isoleringsförmåga och är det alternativ som ger den lägsta energiförbrukningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Projekt Fönster U-värde Isolering Ytterväggens U-värde Ytskikt Energiförbrukning 

Furuhöjden 
(FTX) 

0,9 W/m²K Fasadskiva 
Stålläkt s300 25mm 
Mineralull 45mm 
Vindskyddskiva 10mm 
Mineralull 195mm 
Ytterväggsregel 
s600 195mm 
Plastfolie 0,2mm 
Mineralull 70mm 
Stålreglar s450 70mm 
Gips 2x13mm 
 

0,145 W/m²K  Puts 67 kWh/m², år 

Landmärket 
(FX)  

1,0 W/m²K Btg 200mm 
Cellplast 200mm 
Btg 75mm 

0,17 W/m²K  Puts 71,5 kWh/m², år 

Rosenhäll 
(FTX) 

0,89 W/m²K Tegel DNF 108mm 
Luftspalt 30mm 
Skalmursskiva 80mm 
Regel&mineralull 170mm 
Liggande läkt&mineralull 
45mm 
Gipsskiva 12,5mm 

0,12 W/m²K  Tegel 63 kWh/m², år 

Bärnstenen 
(FTX) 

1,0 W/m²K KC-Bruk 20mm 
Mineralull 50mm 
Impregnerad board 9mm 
Plåtregel 
Mineralull 36 170mm 
Reglar s 450 45mm 
Gipsskiva 13mm 

0,133 W/m²K  Puts 71 kWh/m², år 

Vasalunden 
(FTX) 

1,13 W/m²K Putssystem 
Fasadskiva 12mm 
Träreglar s 600 45x95mm  
Stenull mellan 95mm 
Träreglar s 600 45x170mm 
Stenull mellan 170mm 
Mineralull 45mm mellan 
plåtreglar 45mm 
OSB-skiva 11mm 
Gips 12,5mm 

0,12 W/m²K  
 

Puts 77 kWh/m², år 

Figur 12: Parametrar som påverkar energianvändningen 
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I Figur 13 redovisas priset för FTX och FX. 

 

Aggregat Pris endast aggregat Pris installation 

FTX Ca 30000kr Ca 120000kr 

FX Ca 20000kr Ca 100000kr 

Figur 13: Pris på FTX och FX 

 

5.1.2 Prislista fönster 
I figur 14 redovisas fönster med olika U-värden. De fönster vi undersökt är av typen 2+1 kopplat 

fönster där man kan ha persienner emellan. Leverantören är Elit fönster.  

U-värde Pris 

0,8 W/m²K 7530kr 
0,9 W/m²K 7101kr 
1,0 W/m²K 6735kr 
1,1 W/m²K 6735kr 

Figur 14: Pris för 2+1 fönster  

 

I figur 15 jämförs olika U-värden på ett vridfönster som är ett träfönster med 

aluminiumbeklädnad. Leverantören är Elit fönster.  

U-värde Pris 

0,8 W/m²K 9039 
0,9 W/m²K 7332 
1,1 W/m²K 6847 
1,2 W/m²K 6847 

Figur 15: Pris för vridfönster  

Med diverse intervjuer som underlag har vi konstaterat att det är möjligt att uppnå samma 

energiförbrukning med en FX som en FTX, förutsatt att man använder sig av fönster med lägre 

U-värde. Här kan man alltså använda sig av FX och komma upp i nivå silver enligt miljöbyggnad.   
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5.2 Ljud 
För att kunna uppfylla ljudkraven i bostäder med klinkers måste man stegljudsisolera. I figur 16 

redovisas kostnaden för stegljudsisolering som läggs under klinkers: 

Stegljudsisolering Kostnad (kr/m²) 

DAMTEC Purestep 300  
Uponor Tecto 900-1100 

Figur 16: Pris för stegljudsisolering 

För den billigaste varianten av stegljudsisolering samt en billig klinkers kan ett pris på 

300+200=500 kr/m² fås. Om man istället vill ha golvvärme I stegljudsisoleringen kan man som 

billigast få ett pris på 1000+200=1200kr/m². 

I flerfamiljshus med betongbjälklag går det att uppnå ljudklass C och B mellan lägenheterna 

genom att lägga en stegljudsdämpande plastmatta. I figur 17 redovisas några golvbeläggningar 

som uppnår dessa ljudkrav: 

Tillverkare Golvbeläggning Underlag Ljudklass Kostnad (kr/m²) 

Aprobo AB Linoleum 2,5 

mm 

Decibel 1, 3mm B 300 +86=386 

Ehrenborg & CO 

AB 

Plastmatta 2,90 

mm 

Edstrand dB C 300+400=700 

Forbo Flooring 

AB 

Linoleum 2,5 

mm 

Ergoflex 3mm B 300+450= 750  

Forbo Flooring 

AB 

Marmoleum 

decibel 

- C 400 

Figur 17: Pris för stegljudsdämpande plastmattor  

Det billigaste alternativet för att uppnå Boverkets krav på ljudklass C är att lägga ett plastgolv I 

stegljudsklass 7.  Dessa plastgolv har en ljuddämpandebaksida och därför behövs ingen 

stegljudsisolering. Plastgolven går att hitta för drygt 200 kr/m² (Bygghemma, 2019).  
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5.3 Ventilation 
Luftflöde i hygienrum med tvättutrustning ska dimensioneras för minst 20 l/s. Att man har sagt 

minst 20 l/s i badrum med tvättutrustning är för att slippa obehag från tumlare etc. detta 

innebär att luftflödet är 20 l/s i bad och grundventilation, och 10 l/s i kök samt om det 

tillkommer extra WC.  

Enligt BBR ska ventilationsflöde och ventilationssystem utformas för ett lägsta uteluftsflöde 

motsvarande 0,35 l/s per m² golv area. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de 

används. I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får 

ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock får 

uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m² golv area då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s 

per m² golv arean då någon vistas där. 
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5.4 Betygsverktyg SGBC 
Figur 18 visar SGBC´s beräkningsverktyg som ett exempel på hur de olika indikatorerna kan vara 

låsta. Med hjälp av betygsverktyget  kan man se vilka indikatorer som behöver uppnå aktuell 

nivå för att hela huset ska uppnå nivå silver. För att göra byggdelarna med kostnadseffektiva 

finns här en möjlighet att ändra indikatorn ljud från nivå guld till nivå silver, samt ändra 

ventilationen från nivå silver till nivå brons. Energiåtgången är redan inställd på nivå brons och 

med dessa förutsättningar uppnås fortfarande nyproducerade bostadshus till nivå silver.  

 

Figur 18: Miljöbyggnads beräkningsverktyg 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

6.1 Energiåtgång 

6.1.1 FX&FTX 
När man tittar på FX alternativt FTX är det egentligen ingen större prisskillnad på FTX och FX-

aggregat, båda ligger i prisklass 30000kr. Den stora skillnaden är att ett FTX-aggregat behöver 

fler hål för luftkanalerna och tar upp mer yta vilket påverkar boarean. Man kan antingen ha ett 

stort FTX-aggregat som täcker alla lägenheter i en byggnad om det är färre lägenheter än 40 st. 

Annars är det vanligast att man sätter ett aggregat per trapphus. Med FTX är även spisfläkten 

dragen direkt ut på tak via en egen imkanal.  Alltså är det inte själva aggregatet man tjänar in 

pengar på när man använder en FX istället för en FTX utan arbetet, material för rören samt 

platsen som tas upp från boarean.  

6.1.2 Fönster 
Vad gäller fönster så är det tydligt att man ska sträva efter att ha så lågt U-värde som möjligt då 

det släpper ut minst energi i form av värme från bostaden. Här kan man med ett fönster som 

har U-värde på till exempel 0,8 W/ m²K kombinerat med en FX och samtidigt komma upp i nivå 

silver i Miljöbyggnad. Detta ökar kostnadseffektiviteten med hjälp av fönsterna då FX har 

billigare omkostnader.  

6.1.3 Ytterväggar 
Det är svårt att analysera ytterväggarnas isolering i detta fall då vi bara utgått från isoleringen 

på fem referensprojekt där helt olika typer av delar i väggen används och beskrivs olika 

utförligt. Det optimala hade varit att utvärdera fler projekt med samma typ av utförande och 

föreskrifter där väggarnas utförande beskrivs på samma sätt. Därför kan ingen riktig slutsats 

dras från denna information vi fått fram utan det som kan konstateras utifrån detta är att tegel 

som ytskikt med en skalmursskiva har bäst isoleringsförmåga och är det alternativ som ger den 

lägsta energiförbrukningen 
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6.2 Ljud 
Genom att lägga in en plastmatta istället för klinkers vid nybyggnation kan man spara mycket 

pengar. Med avseende på frågeställningen skulle man kunna spara nästan 1000 kr/m² genom 

att lägga in ett plastgolv med ljuddämpande baksida istället för klinkers med den bättre 

stegljudsisoleringen. Genom att välja en stegljudsisolering under klinkers som uppnår ljudklass 

C istället för ljudklass B kan man se i figur 17 att man kan spara 700 kr/m². I dagsläget är dock 

Riksbyggens interna krav att indikatorn ljud ska uppnå nivå guld, detta innefattar att alla fyra 

parametrar ska uppnå ljudklass B. Det fyra ljudparametrarna är luftljud, stegljud, ljud utifrån 

samt ljud från installationer. Om man istället tar ned indikator ljud till nivå silver, och sätter 

parameter stegljud till ljudklass C samt parameter ljud från installationer till ljudklass C och 

resterande till ljudklass B så uppnår man nivå silver på indikator ljud och kan då spara in mycket 

pengar. 

6.3 Ventilation 
Riksbyggens interna krav på ventilation är idag dubbelt så mycket som BBR:s krav. När vi 

behandlade detta avsnittet så undersökte vi varför luftflödet på 20 l/s var nödvändigt och ifall 

det medgav några extra kostnader. Den informationen vi har fått är att imkanalerna går till 

yttertak från köket och ut i det fria med oftast bara en böj så det blir aldrig något luftljud. 

Fläkten låter mer än eventuella luftljud då kanalerna oftast är ingjutna i betongvägg eller i ett 

isolerat schakt. Därför har det aldrig behövts göra någon extra isolering för ljudet som det extra 

luftflödet medför. De andra ventilationskanalerna som finns är ingjutna i bjälklaget och behöver 

inte extra isoleras då man oftast klarar luftflödet i lägenheterna med en kanal med dimension 

på 125mm.  
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 6.4 Betygsverktyg SGBC 
Ett sätt att göra flerbostadshusen mer kostnadseffektiva är att ändra de olika indikatornivåerna 

i SGBC’s matris men att ändå uppnå samma miljöstandard nivå silver. Dock är i dagsläget 

indikatorerna energiåtgång låst till silver, stegljud låst till guld och ventilation låst till silver 

internt hos Riksbyggen. Detta är något som man borde se över då det i helhet borde bli mer 

kostnadseffektivt att bygga efter dessa förutsättningar då man fortfarande uppnår samma 

miljöstandard. I figur 19 redovisas de indikatorer som Riksbyggen låst.  

 

Figur 19: Indikatorer som Riksbyggen låst 
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7 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER  

7.1 Svar på frågeställningar 
1. Kan man bygga mer kostnadseffektivt men samtidigt uppnå samma miljöstandard?  

Ja, det kan man. Man kan se att den största besparingen ligger i stegljudsisoleringen, där 

ökningen för stegljudsisolering ligger på 233% från nivå BBR till nivå silver.  Man kan även se att 

genom att välja den billigare variant av stegljudsisolering och plastgolv kan man spara 700 kr 

eller 186 kr per kvadratmeter men fortfarande uppnå nivå silver.  

I figur 18 kan man läsa att det är en kostnadsökning på 23.3 % från ett vridfönster med u-värde 

0,8 till 0,9. Detta innebär att man kan spara 1707 kr per fönster vid likadan vägguppbyggnad 

men ändå nå upp till nivå silver i miljöbyggnad. 

Vad gäller ventilationskanaler fick vi fram som resultat efter intervjuer och litteratursökning att 

det inte blir någon extrakostnad för extraisolering av kanalerna. Det ökade luftflödet medgav 

inte extra ljud då kanalerna oftast är ingjutna i en betongvägg eller i ett isolerat schakt.  

Utifrån den information och det underlag vi samlat in angående FTX och FX så verkar det 

rimligare utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv att använda sig av FX. Både tack vare att man 

tjänar in på tiden som det tar att installera aggregatet, materialet som krävs och att FX-

aggregatet tar mindre plats. Dock framgår det att FX med sin frånluftsventilation till skillnad 

från FTX med sitt från-och tilluftssystem har en tendens att orsaka obehag på grund av drag, 

vilket i sin tur kan orsaka kallras. I en av intervjuerna fick vi även svaret att det inte längre är 

troligt med BBR’s krav i dag att uppnå samma nivå med endast FX som i ett av de 

referensprojekt vi hänvisat till. Med bättre fönster och bättre isolering kan man använda sig av 

FX som ventilationssystem, men det är svårt att avgör om det faktiskt blir billigare med den 

information vi fått fram. Vid renoveringar är det vanligt att man gör på detta sätt för att uppnå 

samma energikrav som med ett FTX, detta för att slippa byta ventilationssystem. 
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I figur 20 redovisas hur mycket man kan spara in på varje byggdel genom att välja ett billigare 

alternativ som fortfarande uppnår nivå silver: 

Figur 20: Kostnadsökning för olika byggdelar i nivå silver 

 

2. Vad blir den procentuella kostnadsökningen från BBR’s byggkrav till Miljöbyggnad nivå 

Silver? 

I figur 21 kan den procentsats som tagits fram från det billigaste alternativet för 

stegljudsisolering, fönster för energianvändningen samt ventilationen som följer BBR samt det 

billigaste alternativet vi hittat som lever upp till miljöbyggnads krav för nivå silver utläsas.  

 

Figur 21: Kostnadsökning från BBR till Miljöbyggnad nivå silver 

Byggdel Nivå silver-billigaste 

alternativet 

Nivå silver- dyraste 

alternativet 

Kostnadsökning Procentsatsökning, % 

Fönster 2+1 7101 kr 7530 kr 429 kr 6,04 % 

Vridfönster 7332 kr 9039 kr 1707 kr 23,2 % 

Stegljudsisolering 

under klinkers 

300 kr/m² 1000 kr/m² 700 kr 233 % 

Stegljudsdämpande 

plastmatta 

200 kr/m² 750 kr/m² 550 kr 275 % 

Byggdel BBR Silver Kostnadsökning, kr Procentsatsökning, % 

Fönster 2+1 kopplat 6735 st 7101 st 366 kr 5,4 % 

Vridfönster 6847 st 7332 st 485 kr 7,08 % 

Stegljudsisolering under 
klinkers  

300 kr/m² 1000 kr/m² 700 kr 233 % 

Stegljudsdämpade 
plastgolv/ Linoleum 

200 kr/m² 386 kr/m² 186 kr 93 % 

Ventilationskanaler - - 0kr 0 % 
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7.2 Rekommendationer  
Denna rapport har skrivits för att utreda möjligheten att bygga miljöanpassat mer 

kostnadseffektivt. På uppdrag av Riksbyggen har vi försökt få fram ett pris på olika byggdelar 

som kan kopplas till indikatorerna energiåtgång, ljud samt ventilation och få fram en 

kostnadsökning procent. Det är upp till varje läsare att själv avgöra om det är lönsamt i längden 

att ändra de olika indikatorbetygen samt att byta ut de olika byggdelar vi tagit fram. Om fler 

referensprojekt skulle studeras med samma BBR krav kan man få fram ett bredare resultat. 

7.3 Kritik av arbetet 
Informationen för denna rapport har tagits fram från bästa förmåga och förutsättningar. Det 

har vart svårt att få fram exakta priser från olika leverantörer då vi ringt som privatpersoner och 

vi har förstått att Riksbyggen med flera kan förhandla sig till bättre priser med offerter och 

mängdrabatter. Vi vet inte heller de interna önskemålen på exakt material som önskas och har 

därför utgått från de byggdelar som är vanligast och som de olika leverantörerna har föreslagit.  

7.3.1 Metodkritik 
Angående de intervjuer av byggnadsingenjör och projektledare som gjorts så kan det vara 

problematiskt att få en objektiv inblick i hur det ligger till då alla inte bygger på samma sätt och 

vissa tycker att specifika lösningar är bättre än andra. Angående de intervjuer som gjorts 

gentemot leverantörer och sakkunniga så kanske man hade önskat ett bredare spann av 

intervjupersoner för att kunna få en bredare bild av diverse priser. Då vi inte har en precis 

inblick i vad som är bäst att använda eller hur man exakt bygger vissa delas så är det svårt för 

oss att avgöra vad som är de bästa lösningarna och får förlita oss helt på våra intervjupersoner, 

även om vi gör en avvägning vad vi anser vara bäst.  

Vad beträffar litteratursökningen så är det mycket artiklar och rapporter som är rätt gamla, 

men vi har efter bästa förmåga tagit den information vi hittat och försökt jämföra med 

uppdaterad information. Även vissa rapporter vi referat till behandlar inte exakt samma frågor 

som vi utgår från, där har vi plockat ut de delarna som är relevanta för just våran del.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT UTVECKLING  
Det finns väldigt mycket mer att utveckla inom detta område. Våra förslag till fortsatt utveckling 

är att jämföra fler projekt med varann och göra konkreta energiberäkningar i förslagsvis 

programmet VIP-energy för större noggrannhet. Vi anser också att det finns mycket fler 

möjligheter att spara in pengar på än bara de byggdelar vi tittat på. Utifrån de referensprojekt 

vi jämfört och dragit slutsatser från finns säkerligen fler aspekter att jämföra om man är insatt i 

de olika byggdelarna och vad som kan ersättas och inte.  

För vidare utveckling hade det även vart intressant att utvärdera de olika livscykelanalyserna för 

de olika materialen, samt den ekonomiska livslängden och underhållskostnader. Man kan till 

exempel utvärdera hur mycket det ökar i produktionskostnader i samma avseende från BBR till 

nivå silver och se hur mycket som går att spara där.  

Att studera de faktiska miljöfördelarna med att bygga nivå silver istället för BBR hade förslagsvis 

vart en intressant vidareutveckling av denna rapport att undersöka. En närmare inblick i vilka 

indikatorer som påverkar miljön mest och som har ett mervärde ur ett rent miljöperspektiv där 

den kostnadseffektiva aspekten inte beaktas.  

En liknade rapport som denna kan utvecklas där man utgår från helt andra referensprojekt och 

man kan då jämföra de olika resultaten som framkommer med de resultat vi tagit fram. Något 

som hade vart värdefullt för Riksbyggen är att vidareutveckla betygsmatrisen i SGBC och se hur 

mycket man kan kostnadseffektivisera de olika byggdelarna om man ändrar de olika 

indikatornivåerna så att de inte längre är låsta.  
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9. BILAGOR 
 

Intervjuformulär FTX och FX 

 

1. Vad vi har förstått så behöver man komplettera ett FX-system med en värmepump när man 

bygger stora hus. Blir det verkligen billigare med FX då än med FTX?  

 

2. Kan man på något sätt komplettera ett FX system så att man uppnår samma energikrav som 

med ett FTX? Tex genom mer isolering eller annorlunda fönster, och i så fall vad?  

 

3. Vad kostar ett FTX-system jämfört med ett FX-system generellt i ett flerbostadshus?  

 

4. Var det något speciellt som gjorde att ni kunde uppnå nivå guld på energianvändning på 

projektet Landmärket med just FX? Blev det mer kostnadseffektivt 
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Intervjuformulär stegljudsisolering 

 

1. Hur gör man när man stegljudsisolerar en lägenhet? Finns det olika sätt att göra det på? 
 

2. Vad kostar det med stegljudsisolering för nyproduktion?  

 
3. Är det vanligt att bygga lägenheter utan stegljudsisolering? 

 
4. Bygger man på samma sätt om man utesluter stegljudsisolering eller använder man någon 

alternativ lösning? Och vad kostar i så fall alternativet? 
 

5. Utifrån dina erfarenheter, vet du om man uppnå ljudklass C enligt BBR utan 
stegljudsisolering? 
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Intervjuformulär stegljudsisolering till leverantör 

 

1. Har ni någon kombination av golvbeläggning i form av plastmatta samt 

stegljudsdämpande underlag som du vet fungerar bra? 

 

2. Vilken ljudklass uppnår detta om byggnaden har ett betongbjälklag? 

 

 

3. Vad kostar den här kombinationen? 
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Intervjuformulär fönster 

 

1.Vilka fönster är vanligast att använda när man bygger flerfamiljshus? 

2.Varför använder man just dessa fönster? 

3. Vilka olika U-värden har ni på dessa fönster? 

4. Vilket pris ligger fönsterna på för varje U-värde? 
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Intervjuformulär ventilationskanaler 

  

1. Riksbyggen bostaden ställer högre krav än BBR på minsta luftflöde. Innebär detta att 
man isolerar imkanalerna något extra för att klara luftljudet?  

 
2. Om ja, vad kan det tänkas kosta? 
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Intervjuformulär FTX och FX till leverantör  

 
Vad skiljer sig FTX/FX i pris för aggregaten?  
 
Vad skiljer sig FTX/FX i pris för installation? 
 
Vad vi har förstått så kostar FTX mer att installera då man ska ha dubbla imkanaler samt 
aggregatet tar större plats vilket minskar boarean?  
 
Finns det någon offert man kan få på vad det skulle kosta att installera en FTX/FX i ett 
flerbostadshus med ca 35 lägenheter?  
 
Vad vi har förstått räcker det med ett stort aggregat om det är mindre än 40 lägenheter?  
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