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Abstract 
The world is currently facing major problems with climate change and global warming. In the 

Paris Agreement, the countries of the world concluded that the increase of the Earth's average 

temperature must be limited. This means that everyone needs to contribute to a reduced 

climate impact. The housing and service sector accounted for 39 % of Sweden's energy 

consumption in 2016. Therefore, higher demands must be placed on energy consumption in 

construction of new buildings. 

The study examines, among other things, the question of how well a reference building meets 

the environmental certification Miljöbyggnad 2.0. The differences in production cost and life 

cycle cost between Boverket's* building regulations and the reference building are also 

included as questions. This is to examine whether it is economically sustainable to dimension 

a building according to higher energy requirements than those stipulated in Boverket's 

building regulations. The reference building used is Vreta Kluster, House 1, in the 

municipality of Linköping. 

In order to investigate how well Miljöbyggnad 2.0 is achieved, the requirements set for the 

certification are studied. This with support from contract- and construction documents for the 

reference building. The other questions are answered by creating two models that are 

compared with each other. One model is designed according to the reference building and the 

other model corresponds to the building, if it was only built according to Boverket's building 

regulations. 

The study shows that the reference building can at most achieve the final grade of Bronze, 

according to Miljöbyggnad 2.0. The study also concluded that the production cost was about 

336,000 SEK higher for the reference building, in comparison with a model according to 

Boverket's building regulations. However, the result of the life cycle cost shows that it will be 

about 384,000 SEK cheaper with the reference building over 50 years. This is due to a lower 

energy consumption. 

According to the conclusion reached by the study, it is economically sustainable for property 

owners to build more energy efficiently than the requirements set in Boverket's building 

regulations. 

 

 

 

 

 

 

 

* The Swedish National Board of Housing, Building and Planning   
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Sammanfattning 
Världen står idag inför stora problem med klimatförändringar och global uppvärmning. I 

Parisavtalet kom världens länder fram till att ökningen av jordens medeltemperatur måste 

begränsas. Det gör att alla behöver bidra till en minskad klimatpåverkan. Bostads- och 

servicesektorn stod 2016 för 39 % av Sveriges energiförbrukning. Därför måste högre krav 

ställas på energiförbrukningen vid nyproduktion av byggnader. 

Studien undersöker bland annat en frågeställning om hur väl en referensbyggnad uppfyller 

miljöcertifieringen Miljöbyggnad 2.0. Även skillnaden i produktionskostnad samt 

livscykelkostnad mellan Boverkets byggregler och referensbyggnaden finns med som 

frågeställningar. Detta för att undersöka om det är ekonomiskt hållbart att dimensionera en 

byggnad utefter högre energikrav än de som ställs i Boverkets byggregler. Den 

referensbyggnad som använts är Vreta Kluster, Hus 1, i Linköpings kommun.  

För att undersöka hur väl Miljöbyggnad 2.0 uppnås, studeras de krav som ställs för 

certifieringen. Detta med stöd från förfrågningsunderlag och bygghandlingar för 

referensbyggnaden. De andra frågeställningarna besvaras genom att skapa två modeller som 

jämförs med varandra. Den ena modellen utformas utefter referensbyggnaden och den andra 

modellen motsvarar byggnaden om den endast byggts enligt Boverkets byggregler.  

Studien visar att referensbyggnaden högst kan uppnå slutbetyget Brons, enligt Miljöbyggnad 

2.0. Studien har även kommit fram till att produktionskostnaden blev ca 336 000 kronor 

dyrare för referensbyggnaden, i jämförelse med en modell enligt Boverkets byggregler. 

Däremot visar resultatet av livscykelkostnaden att det blir ca 384 000 kronor billigare med 

referensbyggnaden över 50 år. Detta till följd av lägre energiförbrukning.  

Studien kom fram till slutsatsen att det är ekonomiskt hållbart för fastighetsägare att bygga 

mer energieffektivt än kraven som ställs i Boverkets byggregler. 
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Förord 
Som en avslutade del i utbildningen Högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings 

Universitet, utfördes denna studie som en del av examensarbetet på 16 hp.  

Vi vill tacka Jesper Silvstam på Aurum Fastighetsutveckling samt Daniel Jonsson på Sankt 

Kors, för all hjälp med tillgång till underlag för studien. Vi vill även tacka Patrik Rohdin, 

biträdande professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings 

Universitet, samt vår handledare Virginia Gonzalo för all hjälp och stöd under arbetets gång.  

Norrköping, juni 2019 

Elin Nilsson 

Isabelle Hallkvist  
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Begreppsförklaring 
Atemp Golvarea som värms upp över 10 °C. Inkluderar area 

som tas upp av väggar. 

BBR Boverkets byggregler 

Fastighetsel Elförbrukning för att driva en byggnad, exempelvis 

ventilation, elvärme, utebelysning med mera. Påverkas ej 

av verksamheten i byggnaden.  

Hushållsel Kallas även verksamhetsel. Elförbrukning till följd av 

verksamheten, exempelvis datorer, kontorsapparater med 

mera. 

Klimatskärm De byggnadselement som håller värme kvar i byggnaden 

och stänger ute kylan. Exempelvis ytterväggar, tak, 

grund, fönster och dörrar. 

LCC Livscykelkostnad 

Nuvärdekvot Förhållandet mellan livscykelkostnad och 

investeringskostnad.  

SGBC Sweden Green Building Council  

Specifik energianvändning Energianvändningen med undantag av hushållsel. 

Utrycks i kWh/m2 Atemp och år.  

Värmegenomgångskoefficient 
(U-värde) 

Anger värmeisoleringsförmågan för en byggnadsdel. 

Värmekonduktivitet 

(l-värde) 

Den värmemängd som passerar genom en m2 av ett 

material, med tjockleken en meter, varje sekund vid en 

grads temperaturdifferens. 
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1 Inledning 
Som inledning till studien presenteras en bakgrund och problembeskrivning. I 

problembeskrivningen beskrivs även tidigare studier som gjorts inom området. Inledningen 

presenterar också syftet med studien och dess mål. Dessutom redovisas frågeställningar, 

metod och avgränsningar i denna del.  

 

1.1 Bakgrund 
Världen står idag inför problem med klimatförändringar och en global uppvärmning. I 

Parisavtalet kom världens länder fram till att ökningen av jordens medeltemperatur ska 

begränsas till 1,5 °C, eller åtminstone understiga 2 °C (Världsnaturfonden, u.d.). Det gör att 

alla måste bidra till en minskad klimatpåverkan. Energikonsumtionen är en del av detta. 

Bostäder- och servicesektorn stod för ca 39 % av den totala energiförbrukningen i Sverige år 

2016 (Energimyndigheten, 2016). Detta ställer krav på att bygga energisnåla hus vid 

nyproduktion. Ett sätt att ta större hänsyn till miljön är att bygga enligt en miljöcertifiering, 

där en av de vanligaste certifieringarna i Sverige är Miljöbyggnad (Svensk byggtjänst, 2016). 

Då en byggnad med certifieringen Miljöbyggnad ställs inför högre krav av byggstandarden 

(Sweden Green Building Council, 2018), skulle det kunna leda till en högre 

produktionskostnad. Detta i en redan dyr byggmarknad där många hävdar att Sverige har de 

högsta byggkostnaderna i EU (Svensson, 2017). Det har dock påpekats att det är svårt att 

jämföra Sverige internationellt. Det är många faktorer som påverkar och vid en jämförelse 

med likställda länder sticker Sverige ej ut (Boverket, 2014a).  

 

1.2 Problembeskrivning  
Miljöcertifierat byggande riskerar att driva upp kostnaderna. Många byggherrar tycker att de 

krav som ingår i miljöcertifieringar är viktiga, men tycker att de ekonomiska faktorerna väger 

mer (Johansson & von Mecklenburg, 2010). I en värld där det är viktigt att tänka mer 

miljövänligt, är det bra att få en tydligare bild över de ekonomiska faktorerna som påverkas. 

Detta för att kunna göra ett mer informerat beslut om det är ekonomiskt försvarbart eller inte, 

att bygga enligt kraven för en miljöcertifiering. 

Studien undersöker certifieringen Miljöbyggnad, främst kravet för energianvändning. 

Anledningen till att just denna miljöcertifiering valdes är att den är en av de vanligaste i 

Sverige (Svensk byggtjänst, 2016). Det finns tidigare studier som undersökt Miljöbyggnad 

utifrån en ekonomisk synpunkt, men som kommit fram till resultat som till viss del är 

motsägande. Den ena studien kom fram till att det är mer ekonomiskt hållbart att välja 

Miljöbyggnad (Sandström, 2016), medan den andra att kom fram till att det inte är det 

(Sjödin, 2018).  
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1.2.1 Tidigare studier 

Det finns ett antal studier som gjorts om Miljöbyggnad, där majoriteten är examensarbeten. 

Flera av dessa studier handlar om mervärde, exempelvis ’Mervärden för fastighetsägare vid 

miljöcertifiering av byggnader’ (Brown, Malmqvist, Wintzell, 2014) och ’Miljöcertifieringar 

av kommersiella fastigheter’ (Hofstrand & Valdenström, 2018). Dessa är kvalitativa studier 

som genomförts med intervjuer.  

Dock finns det endast ett fåtal studier som gjort beräkningar på de faktiska kostnader som 

skiljer BBR och Miljöbyggnad åt. Två exempel på studier är ’En jämförelse mellan 

Boverkets byggregler och Miljöbyggnad Silver för ett omvårdnadsboende’ (Sandström, 2016) 

samt ’Certifiera enligt Miljöbyggnad Guld eller bygga BBR-standard?’ (Sjödin, 2018). Båda 

studierna är examensarbeten som beräknar kostnaderna för miljöbyggnad och jämför dem 

med BBR. Sandströms studie jämför BBR och Miljöbyggnad Silver utifrån 

produktionskostnader och gör en livscykelkostnadsanalys med fokus på energikostnader. 

Referensbyggnaden som används i Sandströms studie, har solceller för energiproduktion. 

Sjödins studie jämför Miljöbyggnad Guld och BBR med hänsyn till materialkostnader och 

livscykelkostnaden för de olika indikatorerna i miljöcertifieringen.  

Sandström och Sjödin kom fram till olika resultat i sina studier. Sandström kom fram till att 

livscykelkostnaden för den Silvercertifierade referensbyggnadens klimatskärm blev billigare 

på en 30 års period. Sjödin kom fram till att det var billigare att bygga enligt BBR, beräknat 

på hela byggnaden och under en 50 års period. En av de orsaker som lyfts fram till att den 

Guldcertifierade byggnaden i Sjödins studie blev dyrare, var bland annat de hårda 

dokumentationskraven. Däremot kom båda studierna fram till att produktionskostnaden 

respektive materialkostnaden var dyrare för de miljöcertifierade byggnaderna. 

Något som saknas i båda dessa studier är underlag för den faktiska energiförbrukningen. 

Studierna har använt sig av nyligen byggda referensobjekt, vilket innebär att sådan 

information inte fanns att tillgå. Referensobjekten är vård- och omsorgsboenden. Det innebär 

att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om referensobjekten exempelvis hade varit en 

kontorsbyggnad. Detta då kraven i BBR respektive Miljöbyggnad i vissa fall skiljer sig åt 

med avseende på byggnadens funktion. De tidigare studierna av Sandström och Sjödin har 

studerat referensbyggnader med 57 respektive 30 boendelägenheter. Det innebär att ett 

annorlunda resultat för mindre byggnader skulle vara möjligt.  
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1.3 Syfte, mål och frågeställningar 

1.3.1 Syfte 

Syftet med studien är att hjälpa fastighetsägare att göra ett mer kvalificerat beslut, från en 

ekonomisk synpunkt, om de ska bygga enligt en miljöcertifiering vid nybyggnation. Det är 

fastighetsägarna som uppför en byggnad för att sedan förvalta den. Detta gör att det är 

fastighetsägare som kan ha den största nyttan av en jämförelse över en längre tid. Med 

studien ska en tydligare bild skapas över skillnaden i produktionskostnad samt hur 

energiförbrukningen påverkar kostnaderna över tid.  

 

1.3.2 Mål 

Målet med studien är att kvantitativt undersöka skillnaden i produktionskostnad och 

livscykelkostnad mellan BBR och en referensbyggnad, som initialt meddelades vara 

certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Ytterligare ett mål för studien är att undersöka hur 

referensbyggnaden uppfyller Miljöbyggnads krav. Studien genomförs för att få en blick över 

om det är ekonomiskt hållbart att bygga enligt högre energikrav än vad som anges i 

Boverkets byggregler.  

 

1.3.3 Frågeställningar 

• Hur uppfyller referensbyggnaden Miljöbyggnads krav? 

 

• Vad är skillnaden i produktionskostnad mellan Boverkets byggregler och 

referensbyggnaden? 

 

• Vad är skillnaden i livscykelkostnad mellan Boverkets byggregler och 

referensbyggnaden? 
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1.4 Avgränsningar 
Studien fokuserar på aspekter av byggnadens klimatskärm. Däremot kommer ej bärande delar 

omdimensioneras för att passa de ändringar som genomförs. Indikatorn i Miljöbyggnad som 

medvetet förändrats i studien är Köpt energi.  

I undersökningen om certifieringen för den befintliga byggnaden kontrolleras indikatorerna: 

• Köpt energi 

• Värmeförlusttal 

• Solvärmelasttal 

• Ljudklass 

• Kvävedioxidhalt inomhus 

• Solvärmefaktor/Operativ temperatur 

• Dagsljusfaktor/Fönsterglasarea genom golvarea 

• Krav på dokumentation 

• Dokumentation av farliga ämnen  

De parametrar som studeras i produktionskostnaden är materialkostnad, tidsåtgång, 

lönekostnad och maskinkostnad.  

Livscykelkostnaden är begränsad till produktionskostnaden samt energiförbrukningen. Det 

innebär att underhållskostnader samt övriga kostnader inte beräknas. 

Då BBR 16 samt Miljöbyggnad 2.0 gällde vid byggnationen av referensbyggnaden, 

begränsas studien till dessa versioner.  
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2 Metod 
2.1 Certifiering för referensbyggnaden 
Frågeställningen ’Hur uppfyller referensbyggnaden Miljöbyggnads krav?’ besvaras genom att 

kontrollera indikatorerna för Miljöbyggnad. Detta genom att utföra de beräkningar som finns 

i manualen för certifieringen. Övriga indikatorer som inte kontrolleras med beräkningar tas 

fram genom att kontakta fastighetschefen samt genom att studera förfrågningsunderlaget. 

 

2.2 Produktionskostnad 
För att besvara frågeställningen utförs en kvantitativ fallstudie. Med hjälp av den information 

som finns i förfrågningsunderlaget och bygghandlingar utförs en jämförelse i BidCon. Det 

som jämförs är produktionskostnaden för referensbyggnaden samt hur 

produktionskostnaderna hade sätt ut om byggnaden endast hade byggts enligt Boverkets 

byggregler.  

Referensbyggnaden moduleras i BidCon för att simulera produktionskostnaden. Ytterligare 

en modell skapas där den enda skillnaden från den första modellen, är att standarden 

anpassats för att endast uppfylla kraven från Boverkets byggregler. På så sätt fås två olika 

produktionskostnader, som sedan jämförs med varandra. Produktionskostnaderna används 

också som investeringskostnad i livscykelkostnaden.  

 

2.3 Livscykelkostnad 
En kvantitativ fallstudie, bestående av beräkningar, utförs för att besvara frågeställningen 

angående skillnaden i livscykelkostnad. Fallstudien genomförs med en 

livscykelkostnadsanalys över energiförbrukningen för Vreta Kluster, Hus 1. Analysen 

jämförs med hur den hade sett ut om byggnaden endast uppfyller BBR:s krav.  

Med hjälp av Excel byggs en teoretisk modell upp för U-värden av referensbyggnadens 

klimatskärm. På samma sätt byggs en modell upp för byggnadens klimatskärm om den enbart 

hade byggts enligt Boverkets byggregler. Utifrån dessa modeller beräknas en teoretisk 

energiförbrukning. Dessa jämförs med den faktiska energiförbrukningen för 

referensbyggnaden. Från modellerna tas energikostnaden fram som livscykelkostnaden delvis 

baseras på.  

För att komplettera livscykelkostnaden beräknas även en nuvärdekvot för de två olika fallen, 

som jämförs med varandra.  

Livscykelkostnaden för de olika energikostnaderna, jämförs med varandra för att ta fram 

skillnaden i produktionskostnad. Detta är den maximala skillnaden i produktionskostnad, för 

att den ena modellen inte ska bli dyrare än den andra modellen. Det undersöks för att 

komplettera studien av produktionskostnaden.  
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3 Teoretisk referensram 
I denna del beskrivs grundläggande information gällande Boverket byggregler, 

Miljöbyggnad, energibehovsberäkning samt livscykelkostnad för att skapa förståelse om 

studien. Det finns även en beskrivning om det kalkylprogram som används. Dessutom jämförs 

kraven för BBR 16 och Miljöbyggnad 2.0.  

 

3.1 Boverkets byggregler 
Boverket är en förvaltningsmyndighet (Boverket, 2017a) vars främsta uppgifter hör till 

byggande, boende och samhällsplanering. De arbetar även mycket med att sprida kunskap 

inom sektorsområdet. De ansvarar bland annat för att ta fram förordningar och vägledningar, 

samt för tillämpningen av plan- och bygglagen. Grunden för allt arbete är 

bostadsförsörjningslagen, plan- och bygglagen och delar av miljöbalken (Boverket, 2017b). 

Den version av Boverkets Byggregler, BBR, som använts i studien är BBR 16 och trädde i 

kraft den 1 februari 2009. Den första versionen av BBR trädde i kraft den 1 januari 1994, i 

och med upphörandet av nybyggnadsreglerna. BBR är en författning med funktionskrav som 

innehåller föreskrifter och allmänna råd. Funktionskraven anger kraven på funktioner som 

måste uppfyllas, utan att specificera hur dessa ska uppnås (Boverket, 2018). 

 

3.2 Miljöbyggnad 2.0 
Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering av byggnader där en tredje part granskar 

miljöarbetet och miljöprestandan för en byggnad. Idag finns det över 1000 byggnader i 

Sverige som är certifierade enligt Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council, u.d.).  

Certifieringen initierades av ByggaBo-dialogen och togs 2009 över av Intresseföreningen 

Miljöklassad Byggnad (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska råd, 2010). Den 

köptes sedan upp av Sweden Green Building Council, SGBC, som äger certifieringen idag. 

Certifieringen hette från början Miljöklassad Byggnad men bytte namn till Miljöbyggnad i 

samband med att SGBC tog över ägandet, 2011 (Sweden Green Building Council, 2011).  

Kraven som ställs baseras på lagar och myndigheters uppdrag, samt miljömål och EU-

direktiv (Warfvinge, 2016). Detta gör att vissa krav är samma som för andra certifieringar. 

Ett exempel är GreenBuilding, som från början var ett EU-initiativ, med det enda kravet att 

energiförbrukningen ska ligga 25 % under gällande bestämmelser (Sweden Green Building 

Council, u.d.). Det är samma som kravet för Köpt energi, nivå Silver, i Miljöbyggnad (se 

Tabell 3). 

Certifieringen bygger på en manual som är utgiven i ett antal olika utgåvor. Det är versionen 

2.0, från 2010, som behandlas i denna studie. Detta då denna manual gällde vid byggnationen 

av referensbyggnaden. Det innebär att manualen gavs ut innan SGBC övertog ägandet av 

certifieringen. Den senaste versionen av manualen är Miljöbyggnad 3.0. I version 3.0 har 

vissa indikatorer förändrats, men kravet för Köpt energi är fortfarande 25 % av BBR:s krav 

för nivå Silver (Sweden Green Building Council, 2017).  
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3.2.1 Klassningsnivåer 

Miljöbyggnad 2.0 finns i fyra olika nivåer som är Klassad, Brons, Silver och Guld. Klassad är 

den lägst rankade nivån och Guld är den högsta. Brons motsvarar vanligtvis BBR:s krav och 

Klassad innebär att byggnaden ej uppnår kraven för BBR.  

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad omfattar tre klassningsområden vilka är Energi, Innemiljö 

samt Material och kemikalier. Dessa områden är uppdelade i 11 aspekter och 15 indikatorer 

(se Tabell 1) som bestämmer vilken nivå av Miljöbyggnad som uppnås. 

 

Tabell 1. Miljöklassningens områden, aspekter och indikatorer.  

Område Aspekt Indikator 

Energi 

Energianvändning Köpt energi 

Energibehov 
Värmeförlusttal 

Solvärmelasttal 

Energislag Andel av olika energislag 

Innemiljö 

Ljudmiljö Ljudklass 

Luftkvalitet 

Radontal 

Uteluftsflöde och teknisk utformning 

Kvävedioxidhalt inomhus 

Fuktsäkerhet Åtgärder mot fukt 

Termiskt klimat 

Transmissionsfaktor/Max- och 
mintemperatur 

Solvärmefaktor/Operativ temperatur 

Dagsljus 
Dagsljusfaktor/Fönsterglasarea genom 
golvarea 

Risk för legionella Tappvattentemperatur 

Material och kemikalier 

Dokumentation av 
byggvaror 

Krav på dokumentation 

Utfasning av ämnen 
med farliga egenskaper 

Dokumentation av farliga ämnen 

Informationen kommer från Miljöbyggnad 2.0 (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska 
råd, 2010).  

 

Nivån av Miljöbyggnad för en byggnad bestäms genom att sammanställa betyg från de 

indikatorer, aspekter och områden som visas i Tabell 1. Det går till på så sätt att först 

sammanräknas betygen för indikatorerna, som genererar ett betyg för motsvarande aspekt. 

Betygen för aspekterna i sin tur sammanräknas och genererar ett betyg för motsvarande 

område. Till sist sammanställs betygen för områdena vilket ger ett slutbetyg för 

Miljöbyggnad (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska råd, 2010). Ett exempel 

på hur ett betyg kan se ut redovisas i Tabell 2.  



 

 8 

Slutbetyget kan bestämmas med hjälp av ett betygsverktyg som SGBC tillhandahåller 

(Sweden Green Building Council, u.d.). För att uppnå slutbetyget Silver på en byggnad får 

ingen indikator bli Klassad. Dessutom måste alla områdesbetyg vara minst Silver. För att få 

slutbetyget Guld får ingen indikator ha betygsnivån Brons. Förutom detta behöver alla 

områdesbetyg uppfylla nivån Guld (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska råd, 

2010).  

 

Tabell 2. Exempel på klassningsbetyg 

Byggnad Område Aspekt Indikator 

Silver 

Silver Energi 

Silver Energianvändning Silver Köpt energi 

Brons Energibehov 
Silver Värmeförlusttal 

Brons Solvärmelasttal 

Silver Energislag Silver Andel av olika energislag 

Silver Innemiljö 

Silver Ljudmiljö Silver Ljudklass 

Silver Luftkvalitet 

Silver Radontal 

Guld 
Uteluftsflöde och teknisk 
utformning 

Guld Kvävedioxidhalt inomhus 

Guld Fuktsäkerhet Guld Åtgärder mot fukt 

Brons Termiskt klimat 

Guld 
Transmissionsfaktor/Max- 
och mintemperatur 

Brons 
Solvärmefaktor/ Operativ 
temperatur 

Guld Dagsljus Guld 
Dagsljusfaktor/ 
Fönsterglasarea genom 
golvarea 

Guld 
Risk för 
legionella 

Guld Tappvattentemperatur 

Guld 
Material 
och 
kemikalier 

Guld 
Dokumentation 
av byggvaror 

Guld Krav på dokumentation 

Silver 

Utfasning av 
ämnen med 
farliga 
egenskaper 

Silver 
Dokumentation av farliga 
ämnen 

I tabellen redovisas ett exempel på slutbetyget Silver i Miljöbyggnad 2.0.  
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3.3 Jämförelse mellan Boverkets byggregler 16 och Miljöbyggnad 2.0 
I denna del beskrivs aspekterna och indikatorerna gällande Miljöbyggnad 2.0, vilket jämförs 

med BBR 16. De olika kraven kommer sammanställas i tabeller för de olika indikatorerna. 

Nivån Klassad kommer inte redovisad då den fås i de fall Brons ej uppfylls.  

Om inget annat anges kommer information i detta avsnitt från manualen gällande 

Miljöbyggnad 2.0 (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska råd, 2010) eller BBR 

16 (Boverket, 2008b). Då BBR 16 endast redovisar ändringarna från BBR 15 (Boverket, 

2008a) har båda använts i detta avsnitt.  

 

3.3.1 Energi 

Energianvändning 
Energianvändning mäts i energiprestanda (EP), vilket har enheten kWh/m2 Atemp och år.  

 

Miljöbyggnad 2.0 
Indikatorn för energianvändningen är Köpt energi. Den är till för att uppmuntra byggnader 

med låg energianvändning. Kraven ställs i ett procentuellt förhållande till kraven i BBR, där 

Silver maximalt får vara 75 % av BBR:s energianvändning.  

 

Boverkets byggregler 16 
BBR behandlar energianvändning för lokaler under avsnitt 9.3. Byggnader ska dimensioneras 

så att de högst uppnår de värden för specifik energianvändning som anges i Tabell 3. 
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Tabell 3. Krav för indikator: ’Köpt energi’ 

Indikator Lokaler Klimatzon 
BBR 

[kWh/m2Atemp 

och år] 
Brons Silver Guld 

Köpt 
energi 

Utan 
elvärme 

I 
1401) 

110(qmedel-0,35)2) 

EP ≤ 
1 ∙	BBR 

EP ≤ 
0,75 ∙	BBR 

EP ≤ 
0,65 ∙	BBR 

II 
120 

90(qmedel-0,35) 

III 
100 

70(qmedel-0,35) 

Med 

elvärme 

I 
95 

65(qmedel-0,35) 

II 
75 

55(qmedel-0,35) 

III 
55 

45(qmedel-0,35) 
1)Den specifika energianvändningen för lokalen 

2)Tillägg för uteluftsflöde större än 0,35 l/s per m2 vid utökade hygieniska skäl i utrymmen som är 
temperaturreglerande. qmedel är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet under 
uppvärmningssäsongen, och får högst tillgodoräkna 1,0 l/s per m2 vid beräkningen av tillägget. 

 

Energibehov 
Energibehovet uppdelas för vintertid och sommartid. Vintertid syftar till att bygga en 

välisolerad byggnad med energieffektiv uppvärmning, medan sommartid syftar till att 

minimera kylbehovet.  

 

Miljöbyggnad 2.0 
Indikatorn för energibehovet vintertid är ett Värmeförlusttal (VFT). Värmeförlusttalet 

definieras som förlustflödet vid luftväxling vid dimensionerande vintertemperatur (DVUT) 

och transmission, dividerat med Atemp. Kraven redovisas i Tabell 4.  

 

Värmeförlusttal (VFT) 

��� = .ö0123451ö67
89:;<

      (1) 

  där  �ö�������ö�� = Förlustflöde av luftväxling och 

   transmission vid dimensionerande  

   vinterutetemperatur (DVUT) 

   �47FG = Golvarea som värms upp över 10°C 
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Sommartid är det låga solvärmelaster som främjas, där indikatorn är ett Solvärmelasttal 

(SVL) som baseras på maximalt solvärmetillskott för solutsatta rum (se Tabell 4).  

 

Solvärmelasttal (SVL) 

��� = 800 ∙ � ∙ L8MNOP8MQNRSFTU   [W/m2]  (2) 

där  � = totala transmittansen för fönstret (inklusive 

solavskärmning) 

   800 är ett schablonmässigt värde för maximalt 

   infallande solstrålning mot fönster i W/m2 

   �V1T3 = Fönsterglasarea för rummet som beräknas 

   �VW1X = Golvarea för rummet som beräknas 

 

Boverkets byggregler 16 
Krav från BBR saknas men i avsnitt 6:3 rekommenderas det att rum, där människor vistas 

mer än tillfälligt, ska ha utsikt så att det är möjligt att följa dygnet och variationer i årstiderna. 

Enligt avsnitt 9:5 ska behovet av kylning minimeras med hjälp av bygg- och 

installationstekniska lösningar. Det rekommenderas att prova olika lösningar, exempelvis 

placering av fönster samt solavskärmning. Krav på värmegenomgångskoefficient finns, där 

0,7 W/m2K gäller för lokaler utan elvärme och 0,6 W/m2K för lokaler med elvärme. 

 

Tabell 4. Krav för indikator: ’Värmeförlusttal’ och ’Solvärmelasttal’ 

Indikator Byggnad BBR Brons Silver Guld 

Värmeförlusttal 
Byggnader utan elvärme 

Krav 
saknas 

≤60 ≤40 ≤25 

Byggnader med elvärme ≤40 ≤30 ≤20 

Solvärmelasttal Lokaler <48 <43 <32 

 

 

Energislag 
Energislag hänvisar till olika typer av energiframställning för att uppmuntra till ett aktivt val 

av miljövänlig energi.  

 

Miljöbyggnad 2.0  
Indikatorn är Andel av olika energislag. Den är till för att öka andelen förnybara energikällor, 

oavsett storleken på energimängden som används.  
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De olika energislagen är: 

1. Sol, miljömärkt vind- och vattenkraft 

2. Miljögodkänd biobränsleeldning, ej miljöklassad/miljömärkt vattenkraft 

3. Övrig biobränsleeldning 

4. Ej förnybart  

Energislagen kombineras enligt Tabell 5.  

Boverkets byggregler 16 
Det saknas krav för andelen energislag i BBR 16. Det finns endast krav på energihushållning 

i avsnitt 9. Energihushållning innebär att man ska sträva efter att ha en begränsad 

energianvändning. Det betyder att värmeförlusterna ska begränsas, kylbehovet ska vara lågt 

samt ha en effektiv användning av el, värme och kyla.  

 

Tabell 5. Krav för indikator: ’Andel av olika energislag’ 

Indikator BBR Brons Silver Guld 

Andel av olika 
energislag 

Krav 
saknas 

Kategori 4 
<50% 

Kategori 1 >20% och 
Kategori 4 <25%. 
              Eller 
Kategori 2 >50% och 
Kategori 4 <25% 

Kategori 1 >20% och 
Kategori 3 & 4 <20% 
              Eller 
Kategori 2 >50% och 
Kategori 3 & 4 <20% 

Det finns två olika sätt att uppnå kraven för Silver respektive Guld i Miljöbyggnad. Alla betygsnivåer 
ställer krav på en begränsad användning av icke förnybar energi.  

 

3.3.2 Innemiljö 

Ljudmiljö 
Målet med aspekten är att uppnå en god ljudmiljö inomhus, med hänsyn till exempelvis 

buller. Indikatorn som bedömer ljudmiljön är olika krav på Ljudklasser, enligt Tabell 6.   

Ljudklasserna gäller för parametrarna i SS 25268 (kontor, skolor, etc.), som är den svenska 

standarden för ljudklassning av utrymmen i byggnader. Det finns fyra klasser som sträcker 

sig från A till D. Klass A har högts krav och D är den lägsta klassen. Klass C uppfyller 

kraven för BBR (Boverket, 2017c).  

 

Tabell 6. Krav för indikator: ’Ljudmiljö’ 

Indikator BBR Brons Silver Guld 

Ljudmiljö Minst ljudklass C Minst ljudklass C 
Minst ljudklass C 

Samt 
över 50% ljudklass B 

Minst ljudklass B 

Ljudklasserna bestäms enligt parametrarna i SS 25268, som gäller för lokaler. 
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Luftkvalitet 
De olika indikatorerna för luftkvaliteten är Radonhalt i inomhusluften, Uteluftsflöde och 

teknisk utformning samt Kvävedioxidhalt inomhus. Syftet med dessa indikatorer är att 

uppmuntra låga radonhalter samt god ventilation. Syftet är också att tillförseln av uteluft in 

till byggnaden ska föra med sig så lite kvävedioxider och andra trafikföreoreningar som 

möjligt. Detta för att få en bättre luftkvalitet inne i byggnaden. Kraven redovisas i Tabell 7. 

Om byggnaden befinner sig utanför tätort och/eller minst 250 m från närmsta, kraftigt 

trafikerad väg blir betyget för Kvävedioxidhalt inomhus automatiskt Guld. 

 

Tabell 7. Krav för indikator: ’Radonhalt’, ’Uteluftsflöde och teknisk utformning’ och 
’Kvävedioxidhalt inomhus’  

Indikator Byggnad BBR Brons Silver Guld 

Radonhalt 
[Bq/m3] 

Alla <200 
Projektera för: 

200–101 
Projektera 

för: 100–51 
Projektera 
för: ≤50 

Uteluftsflöde 
och teknisk 
utformning 

Alla utom 
bostäder 

Utformas 
för: 

Uteluftsflöde 
≥0,35 l/s per 
m2 golvarea 

Projektera för: 
Uteluftsflöde 
≥0,35 l/s per 
m2 golvarea 

Samt 
≥7 l/s, person 
(summaflöde) 

Brons 
Samt 

Behovsstyrt 
rum med 

varierande 
belastning 

Brons 
Samt 

Behovsstyrd 
ventilation 

Kvävedioxidhalt 
inomhus 
[μg/m3] 

Byggnader i 
tätort eller vid 
trafikerad väg 

Krav saknas 
>40 eller 

okänd 
Projektera 
för: ≤40 

Projektera 
för: ≤20 

För indikatorn ’Uteluftsflöde och teknisk utformning’ gäller alla flödeskrav vid kontinuerligt flöde då 
personer befinner sig i rummet. Avser också antalet personer som rummet i fråga är dimensionerat 
för.  

 

Fuktsäkerhet 
För att förebygga framtida fuktproblem är indikatorn Åtgärder mot fukt. För att få ett högre 

betyg än Brons krävs att ytterligare regler följs än de som ställs enligt BBR.  

Exempel på krav i avsnitt 6:5 i BBR är att golv och väggar som kommer utsätts för 

vattenspill, vattenspolning eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt. Detta för att 

förhindra att fukt kommer i kontakt med byggnadsdelar som ej tål fukt. Det finns även krav 

på vilka ytor som behöver vattenavvisande ytskikt. Markavvattning ingår även i kraven om 

fuktsäkerhet. Ytterligare krav som behövs för att uppnå Silver eller Guld redovisas i Tabell 8.  
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Tabell 8. Krav för indikator: ’Åtgärder mot fukt’ 

Indikator BBR Brons Silver Guld 

Åtgärder 
mot fukt 

Byggnader ska 
utformas så att fukt 
ej orsakar skador, 

hygieniska 
olägenheter, elak 

lukt eller mikrobiell 
tillväxt som kan 

påverka människors 
hälsa, i enlighet 

med BBR 16 
avsnitt 6:5. 

Byggnaden är 
fuktsäkerhets-

projekterad 
och utförd 

enligt BBR 16 
avsnitt 6:5 

Brons  
Samt 

Aktuella branschregler 
följs för utförande av 

våtrum 
 

Samt 
Fuktsäkerhetsprojektering 

enligt Bygga F eller 
motsvarande 

 
Samt 

Fuktmätningar i betong 
utförs enligt RBK (Rådet 

för byggkompetens) 

Silver 
Samt 

Diplomerad 
fuktsakkunnig och 

fuktsäkerhets-
ansvarig 

Dessa krav gäller för alla byggnader med undantag av småhus.  

 

Termiskt klimat 
Denna aspekt syftar till att uppmuntra byggnader som har en liten risk för termiska 

komfortproblem, både vintertid och sommartid.  

Vintertid kan indikatorn beskrivas av antingen en Transmissionsfaktor, som baserat på 

fönstrets U-värde, eller den färdiga byggnadens Max- och mintemperatur. Kraven för en av 

dessa indikatorer måste uppfyllas (se Tabell 9). 

  

Transmissionsfaktor (TF) 

�� = 8YöZP9:[
8MQNR ∙ �V     (3) 

  där �V = U-värde för fönstrets glasmitt 
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Tabell 9. Krav för indikator: ’Transmissionsfaktor/Max- och mintemperatur’ 

Alternativ Indikator Byggnad BBR Brons Silver Guld 

I 
Transmissions-

faktor (TF) 
 

Kontor 
Skolor 

 

Krav 
saknas 

TF<0,45 
Projekterad 

maximal 
lufthastighet 
är 0,15 m/s 

 
Värmekälla 

under fönster 

Brons 
Samt 

TF<0,35 

Alternativ 2 
(Max- och 

mintemperatur) 
måste utföras. 

II 

Max- och 
mintemperatur 

Kontor 

 
 

Krav 
saknas 

 

≤18 ℃ 
(≤20 ℃)3) 

>18 ℃ 
(>20 ℃) 

Silver 
Samt 

Beräkning med 
hjälp av 

datasimulering 
måste göras. 

Skillnad i 
strålnings-
temperatur: 

 
Fönster till 

motsatt vägg 
 

Tak till golv4) 

 
 
 
 

>10 ℃	
 
 

>5 ℃ 

 
Brons 

Yttemperatur, 
golv 

≥16 °C 
(≥18 °C) 

18–26 °C4) 
(≥20 °C) 

3) Värden i parantes gäller för hygienrum och dylikt. 
4) Framförallt aktuell för takvärme.  

 

Sommartid finns det två krav för indikatorn, där en måste uppfyllas. Den ena indikatorn är en 

definierad Solvärmefaktor som baseras på soltransmission och storleken på fönsterna. Den 

andra är en Temperatursimulering av sannolikheten att temperaturen överskrider en viss 

operativ temperatur (P-värde). De olika kraven redovisas i Tabell 10.  

 

Solvärmefaktor (SVF) 

��� = 8MNOP
8MQNR ∙ �     (4) 

där  � = totala transmittansen för fönstret (inklusive 

solavskärmning) 
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Tabell 10. Krav för indikator: ’Solvärmefaktor/Temperatursimulering’ 

Alternativ Indikator Byggnad BBR Brons Silver Guld 

I 
Solvärme-

faktor (SVF) 
Lokaler 

(ej skolor) 
Krav 

saknas 
<0,06 <0,054 

Alternativ 2 
(temperatursimulering) 

måste användas. 

II 
Temperatur-
simulering 

Lokaler 
(ej skolor) 

Krav 
saknas 

≤P28 ℃ ≤P27 ℃ ≤P26 ℃ 

 

 

Dagsljus 
Aspekten handlar om att det ska finnas tillräckligt med dagsljus i rum där personer vistas 

regelbundet. Indikatorn för detta kan antingen vara en Dagsljusfaktor eller Fönsterglasarea i 

förhållande till golvarea. För krav, se Tabell 11.  

Gällande Dagsljusfaktorn saknas krav i BBR 16. Däremot nämns det i senare upplagors 

allmänna råd att en fönsterglasarea på 10 % innebär en Dagsljusfaktor på ca 1 % (Boverket, 

2014b).  

 

Tabell 11. Krav för indikator: ’Dagsljusfaktor/Fönsterglasarea i förhållande till golvarea’  

Alternativ Indikator BBR Brons Silver Guld 

I Dagsljusfaktor 
Krav 

saknas 
≥1,0 % ≥1,2 % 

Silver 
Samt 

Detaljerade 
beräkningar 

II 
Fönsterglasarea

Golvarea  

i procent [%] 
≥10 % ≥10 % ≥15 % 

Alternativ I  
måste göras 

 

 

Risk för legionella 
Syftet är att uppmuntra till att bygga byggnader som har en liten risk för legionella i 

tappvattensystemet. Legionella är en bakterie som frodas vid 10–45 ℃ och trivs bland annat i 

vattentankar (Folkhälsomyndigheten, 2018). Indikatorn för detta är Tappvattentemperatur, 

där kraven redovisas i Tabell 12.  
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Tabell 12. Krav för indikator: ’Tappvattentemperatur’ 

Indikator Byggnad BBR Brons Silver Guld 

Tappvatten-
temperatur 

Alla 
förutom 
småhus 

Cirkulerande 
tapp-

varmvatten 
får ej 

understiga   
50 ℃. 

 
Installationer 
för tappvatten 
ska installeras 

så att 
tillväxten av 

mikro-
organismer i 
tappvatten 
minimeras. 

Cirkulation med 
vatten-

temperatur    
≥50 ℃ i 
samtliga 

vertikala och 
horisontella 

huvudledningar 
för tappvatten. 

 
Projektering och 
utförande enligt 
’Branschregler 
säker vatten-
installation’ 

Brons 
 

Samt 
Riskvärdering 

vid projektering, 
 

Ingen 
förläggning av 

kallvatten-
ledning nära 
värmekällor. 

 
Tillräcklig 

isolering vid 
samlokalisering 

av kall- och 
varmvattenrör. 

 

Silver 
 

Samt 
Installation av 
utrustning för 

mätning/loggning 
av tappvatten-
temperaturer i 

utgående VV vid 
central och 

respektive VVC 
slinga. 

 
Upprättande av 
instruktioner för 
regelbunden av 

vattentemperatur 
och analys av 
vattenprov. 

 

 

3.3.3 Material och kemikalier 

Dokumentation av byggvaror 
Indikatorn för aspekten är Krav på dokumentation och handlar om att uppmuntra till att 

dokumentera byggvaror och kemiska ämnen som byggs in i byggnaden. Kraven redovisas i 

Tabell 13.  

 

Miljöbyggnad 2.0 
Miljöbyggnad förutsätter att tidigare föroreningar från tomten redan behandlats och 

inkluderas därför inte i denna indikator.  

 

Boverkets byggregler 16 

Det saknas krav på dokumentation i BBR. Dock krävs det exempelvis i avsnitt 6:62 att 

materialen som benämns i avsnittet inte ska avge ohälsosamma koncentrationer av farliga 

ämnen.  
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Tabell 13. Krav för indikator: ’Krav på dokumentation’ 

Indikator BBR Brons Silver Guld 

Krav på 
dokumentation 

Krav 
saknas 

En loggbok ska upprättas 
och minst innehålla 
uppgifter om typ av 

byggvara, varunamn, 
tillverkare, årtal och 
innehållsdeklaration. 

Brons 
 

Samt 
loggboken är 
digital och 

administreras på 
företagsnivå hos 
fastighetsägaren. 

Silver 
 

Samt 
loggboken ska 

innehålla uppskattad 
mängd och 

placeringen i 
byggnaden. 

 

 

Utfasning av ämnen med farliga egenskaper 
Aspekten handlar om att farliga ämnen inte ska byggas in i byggnader. Indikatorn som 

bedöms är Dokumentation av farliga ämnen, där Tabell 14 redovisar kraven.  

 

Miljöbyggnad 2.0 
Miljöbyggnad kräver en kontroll av förekomst och halter av utfasningsämnen som 

dokumenteras i loggboken med byggvaror (se ’Dokumentation av byggvaror’, i 3.3.3).  

 

Boverkets byggregler 16 
I BBR saknas det krav på dokumentation för farliga ämnen. Däremot nämner BBR i avsnitt 

6:1 att material ej ska vara hälsofarliga och i avsnitt 6:25 att ventilationen ska utformas på så 

sätt att farliga ämnen antingen förs bort, eller att hälsofarliga ämnen ej kan uppstå.  

 

Tabell 14. Krav på indikator: ’Dokumentation av farliga ämnen’ 

Indikator BBR Brons Silver Guld 

Dokumentation 
av farliga 

ämnen 

Krav 
saknas 

Dokumentation 
saknas 

Särskilt farliga ämnen 
finns i mindre mängd i 
utpekade byggelement 
och är dokumenterade i 

en avvikelselista. 

Särskilt farliga ämnen 
förekommer inte i 

överstigande specificerade 
haltgränser för utpekade 

byggnadselement. 
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3.4 Kalkylprogrammet BidCon 
BidCon är ett kalkylprogram för bygg, anläggnings- och installationsbranschen som är 

framtaget av IT-företaget Elecosoft. Programmet innehåller en databas med uppslagsböcker 

över byggnadsdelar och material. Det går att välja olika byggnadsdelar, där konstruktioner 

kan anpassas. Till dessa byggnadsdelar finns det montagetider kopplade till de olika 

arbetsmomenten. Det finns flera parametrar i kalkylprogrammet som går att anpassa, som till 

exempel mängden material och kostnad för personal. Utifrån detta ger programmet bland 

annat produktionskostnad och tidsåtgång (Elecosoft, u.d.). 

 

3.5 Formler för energibehovsberäkning 
Formlerna (5) – (9) samt informationen i Tabell 15 och Tabell 16 kommer från boken 

Praktisk byggnadsfysik (Sandin, 2010).  

Formler (10) – (17) samt informationen i Tabell 17 kommer från boken Projektering av VVS-

installationer (Dahlblom & Warfvinge, 2010). 

 

3.5.1 Värmegenomgångskoefficient 

Medel-U-värde 

�F7671 = j∙kl∙km
klnkm    [W/m2K]  (5) 

  där �l	 = U-värde enligt l-värdesmetoden 

   �k = U-värde enligt U-värdesmetoden 

 

Värmemotstånd för ett skikt 

� = 6
p    [m2K/W]  (6) 

 

Värmegenomgångskoefficient 

� = q
rPsnrtnrun⋯nrwnrP:   [W/m2K]  (7) 

  där  �3x =	Värmeövergångsmotstånd på insidan 

   [m2K/W] 

   �q…�z =	Värmemotstånd för väggskiktet [m2K/W] 

   �37 =	Värmeövergångsmotstånd på utsidan 

   [m2K/W] 
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U-värdesmetoden 

�x3W1 och �07V71 beräknas enligt (7) 

�k = � ∙ �x3W1 + � ∙ �07V71   [W/m2K]  (8) 

  där �k =	Värmegenomgångskoefficient för hela väggen  

�x3W1 = Värmegenomgångskoefficient för 

isolerdelen 

   �07V71 = Värmegenomgångskoefficient för regeldel 

   a =	Ytandel isolering 

   b =	Ytandel regel 

 

l-värdesmetoden 

l-värdet beräknas enligt (9), för att sedan beräkna U-värdet enligt (7) 

�073 = � ∙ �x3W1 + � ∙ �07V71    (9) 

  där  lx3W1 =	Värmekonduktivitet isolerdel 

   l07V71 =	Värmekonduktivitet regeldel 

   a =	Ytandel isolering 

   b = Ytandel regel 

 

Värmeövergångsmotstånd 

Enligt europastandard ska värmeövergångsmotstånd för utsida (Rse) samt insida (Rsi) 

medräknas enligt Tabell 15.  

 

Tabell 15. Värmeövergångsmotstånd för utsida (Rse) och insida (Rsi) 

Värmeövergångsmotstånd (m2K/W) Gäller: 

��� 0,04 Alltid 

��� 0,10 För tak 

��� 0,13 För väggar 

��� 0,17 För kalla golv 
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Värmemotstånd i mark 

Praktiska tillämpbara värden på värmemotstånd för mark redovisas i Tabell 16. 

 

Tabell 16. Praktiskt tillämpbara värmemotstånd [m2K/W] för marken 

Jordart 
Golv på mark (avstånd till yttervägg) 

0–1 m 1–6 m >6 m 

Lera, dränerade sand och grus 1,00 3,40 4,40 

Silt, morän, ej dränerande sand och 
grus 

0,70 2,20 2,70 

Sprängsten 0,60 1,80 2,20 

Berg 0,50 1,40 1,80 

För dräneringsskikt med minsta tjocklek 150 mm kan ytterligare 0,20 m2K/W tillgodoräknas. 

 

Väl ventilerad luftspalt  

Vid en väl ventilerad luftspalt sätts värmemotståndet för luftspalten och alla skikt utanför 

luftspalten till noll. Dessutom sätts det yttre värmeövergångsmotståndet till samma värde som 

det inre (Sandin, 2010). 
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3.5.2 Energibehov 

Energiförbrukning 

� = (�4 + �X) ∙ �4   [Wh]  (10) 

  där  �4 =	Transmissionsförluster 

   �X =	Ventilationsförluster 

   �4 =	Gradtimmar 

 

Transmissionsförluster  

Transmissionsförluster är värmeförluster genom klimatskärmen.  

�4 = (∑�x ∙ �x + �ö������������	��������)  [W/℃]  (11) 

där �x = Värmegenomgångskoefficient  

�x = Area för byggnadsdel 

Köldbryggornas inverkan = Schablonmässigt 

procentpåslag   

 

Ventilationsförluster  

�X = �(1 − �) ∙ � ∙ � ∙ �X7�4�   [W/℃]   (12) 

där � =	verkningsgrad för ventilationens  

  värmeåtervinning  

� = Luftens densitet, normalt 1,2 kg/m3 

� = Luftens värmekapacitet, normalt 1000 J/kg, ℃ 

�X7�4 =	Uteluftsflöde [m3/s] 

 

Gradtimmar 

Värdet på gradtimmar är beroende av �V (temperatur som byggnaden uppvärms till) och väljs 

enligt Tabell 17.  

�V = �x − �M[O9sP
����     [℃]  (13) 

  där �V0T4x3 beräknas enligt (14) 

   �� � = �4 + �X 
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Tabell 17. Gradtimmar beroende av �V 

�� (°C) Gradtimmar (h) 

 

�� (°C) Gradtimmar (h) 

25 156 800 14 70 600 

24 148 300 13 64 300 

23 139 800 12 58 200 

22 131 300 11 52 500 

21 123 000 10 47 100 

20 114 800 9 42 000 

19 106 700 8 37 100 

18 98 900 7 32 600 

17 91 400 6 28 400 

16 84 200 5 24 500 

15 77 200   

 

 

Gratisvärme 

�V0T4x3 = £M[O9sP
¤¥¦§    [W]  (14)	

där �V0T4x3 =	värme som genereras från exempelvis 

personer, solinstrålning och hushållsel  

 

Solinstrålning 

�3W1x�340å1�x�V = ∑� ∙ � ∙ � ∙ �  [kWh]  (15)	
där  � = totala transmittansen för fönstret (inklusive 

solavskärmning) 

� = area för fönstret [m2] 

   � = strålningsintensitet mot fönstret [W/m²]  

   � = varaktighet [h]. Ska endast beräknas för den 

   tiden värmen behövs 

 

Hushållsel 

��ª23«å11 = ���ö��������� ∙ �����	ℎ��ℎå����� ∙ 0,8 [kWh]  (16) 

  där ���ö��������� =	Den totala elförbrukningen 

   �����	ℎ��ℎå����� = Hur stor del av  

   energiförbrukningen som är hushållsel 
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Personvärme 

�������ä��� = �������� ∙ ��� ∙ �ä����������� [Wh]  (17) 

  där �������� = personer som befinner dig i byggnaden 

   ��� = tiden personerna befinner sig i byggnaden 

   per år 

�ä����������� =	värmen som genereras per 

person 

 

3.6 Livscykelkostnad 

Livscykelkostnad (LCC) är en metod för att studera de totala kostnaderna för en investering 

över tid. Ofta används det även för att ha möjligheten att jämföra olika alternativ med 

varandra (Upphandlingsmyndigheten, 2017a). Oavsett om investeringen ger avkastning eller 

inte kan en livscykelkostnadsanalys användas för att jämföra olika alternativ. Detta till följd 

av att kalkylen fungera lite som en växelkurs mellan nutiden och framtiden 

(Upphandlingsmyndigheten, 2017b). Normalt är livslängden för en byggnads klimatskärm 50 

år (Bångens, 2010). 

Det är många olika parametrar som ingår i en LCC-analys exempelvis livslängd, kalkylränta 

och driftkostnader. Till följd av detta fås en helhet över kostnaderna eftersom parametrarna 

tillhör både de initiala kostnaderna, samt de kostnader som uppkommer vid drift och 

underhåll (Upphandlingsmyndigheten, 2017c).  

En LCC-analys utgår ofta från den så kallade nuvärdemetoden, men även andra metoder 

förekommer. Nuvärdemetoden används för att anpassa framtida utgifter och intäkter till ett 

nuvarande värde på dessa. Detta beräknas med hjälp av en kalkylränta, eftersom värdet på 

pengar förändras över tid (Upphandlingsmyndigheten, 2017b). Metoden passar 

engångsinvesteringar med samma livslängd. Med nuvärdemetoden beräknas ej lönsamhet. 

Den passar därför bra även om inga inbetalningar fås av investeringen 

(Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

Till följd av att det finns osäkerheter i framtida kostnader, genomförs en känslighetsanalys på 

livscykelkostnaden. Denna genomförs genom att variera parametrar som har yttre påverkan 

på osäker indata (Bångens, 2010), vilket i detta fall innebär att olika kombinationer av 

kalkylränta och kalkyltid används. 
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3.6.1 Nuvärdekvot 

En nuvärdekvot beräknas för de olika kombinationerna av kalkylränta och kalkyltid, där 

alternativet med högst nuvärdekvot är att föredra vid begränsat kapital. Den visar förhållandet 

mellan livscykelkostnaden och grundinvesteringen. Nuvärdekvoten beräknas på grund av att 

nuvärdet för investeringar med olika grundinvesteringar kan ge missvisande resultat. 

Nuvärdekvoten förutsätter dock att nyttan är likvärdig för alternativen som jämförs 

(Holmström & Lindholm, 2011). Nuvärdekvoten beräknas enligt formel (20).  

 

3.6.2 Skillnader i energikostnad 

Skillnaden i energikostnad beräknas, vilket är livscykelkostnaden utan 

produktionskostnaderna. Differensen är den eventuella skillnaden i produktionskostnad 

mellan BBR-modellen och den befintliga byggnaden. Det vill säga hur mycket högre den 

befintliga byggnadens produktionskostnad kan vara, för att livscykelkostnaden för 

modellerna ska bli lika. Detta studeras till följd av att de beräknade produktionskostnaderna 

för studien är teoretiska, vilket gör att felkällor kan förekomma.   
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3.6.3 Formler för Livscykelkostnad 

Formel (18) och (19) kommer från boken Räkna för livet - Handbok för livscykelkostnad 

(LCC) (Bångens, 2010) 

Formel (20) är från boken Företagsekonomi: Från begrepp till beslut (Holmström & 

Lindholm, 2011) 

 

Livscykelkostnad  

��� = � + ���£ + ���k + ���Ö − �����ä���   (18) 

  där � = Grundinvestering 

   ���£ = Den totala energikostnaden 

   ���k = Den totala underhållskostnaden 

   ���Ö = Övriga kostnader som kan påverka 

   �����ä��� = Restvärde efter kalkyltiden 

 

Nusummefaktor  

Nusummefaktorn multipliceras med energikostnaden per år, för att få ���£ i formel (18). 

Samma tillvägagångssätt används för att beräkna ���k och ���Ö i formel (18). 

q±(qn0)²Z
0       (19) 

  där  � = kalkyltid 

   � =	kalkylräntan i procent, uttryckt i decimaler 

 

Nuvärdekvot (kapitalvärdekvot): 

³2FFT	�2Xä067	(´TGx4T1Xä067)	TX	x�X73470x�V7�
µ02�6x�X73470x�V7�    (20) 
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3.7 Referensbyggnad 
Referensbyggnaden som används i studien är Hus 1 i företagsparken Vreta Kluster som ligger 

utanför Ljungsbro, Linköpings Kommun. Det är en kontorsbyggnad som färdigställdes 2011. 

Den totala kostnaden för projektet uppgick till ca 30,1 miljoner kronor. Innan studien 

påbörjades angavs det att byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Huset består 

av två näst intill identiska våningar med kontor, samt en uppvärmd vindsvåning. På 

vindsvåningen finns det bland annat teknikrum, omklädningsrum och förråd.  

Byggnaden är uppkopplat till Tekniska Verken AB:s fjärrvärmenätverk och Linköping 

Kraftnät AB är ägare för det elnät byggnaden är uppkopplat till. Tekniska Verken AB får sin 

energi från bland annat biogas, vattenkraft och från avfall. En liten del kommer från olja och 

kol, som båda genomgår en utfasning från produktionen (Tekniska Verken AB, 2016). 
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4 Beräkningar 
I denna del redovisas de beräkningar som genomförts i denna studie. Även värden som 

används i beräkningarna redovisas. Detta gäller för beräkningar av U-värden, energibehov 

samt livscykelkostnad. Värden för de beräknade indikatorerna redovisas också i denna del.  

 

4.1 Befintlig byggnad 
I Tabell 18 – Tabell 21 visas hur de olika byggnadsdelarna i klimatskärmen är uppbyggda för 

den befintliga byggnaden. Även värmekonduktiviteten (λ-värde) för material redovisas. Detta 

används för att beräkna medel-U-värde, för att i sin tur kunna beräkna energibehovet. Den 

redovisade uppbyggnaden av byggdelarna ligger även till grund för produktionskostnaden.  

 

Tabell 18. Värmekonduktivitet för yttervägg enligt befintlig byggnad 

Skikt i yttervägg Tjocklek [mm] 
Värmekonduktivitet 

(λ-värde) 

Lärkpanel 22 0,14 

Stående spikläkt s600 + mineralull 45 0,14 0,037 

Liggande regel s600 + mineralull 45 0,14 0,037 

Glasroc-skiva 13 0,22 

Stående regel s600 + mineralull 170 0,14 0,037 

Stålpelare (samma skikt som stående 
reglar)  

Tar upp 0,05 % av 
väggen 

60 

Ångspärr 0,2 0 

Liggande regel s600 + mineralull 45 0,14 0,037 

Gipsskiva 13 0,22 
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Tabell 19. Värmekonduktivitet för tak enligt befintlig byggnad 

Skikt i tak Tjocklek [mm] 
Värmekonduktivitet 

(λ-värde) 

Falsad slätplåt Ej specificerat 

5) 
Underlagspapp Ej specificerat 

Råspont 22 

Ventilerad luftspalt 30 

Träfiberskiva 3 0,14 

Masonitbalkar HI400 s1200 + 
mineralull 

400 0,14 0,036 

Ångspärr 0,2 0 

Liggande glespanel + mineralull 45 0,14 0,036 

Gipsskiva 13 0,22 
5) Då det är en ventilerad luftspalt i takkonstruktionen medtas inte skikten på utsidan av luftspalten i 
beräkningen. Det yttre värmeövergångsmotståndet (Rse) sätts lika med det inre (Rsi) (Sandin, 2010). 

 

Tabell 20. Värmekonduktivitet för grund enligt befintlig byggnad 

Skikt i grund Tjocklek [mm] 
Värmekonduktivitet 

(λ-värde) 

Betong 120 1,7 

Cellplast 200 0,038 

Tvättad makadam 150 6) 

6) Om dräneringslagret av makadam minst har en tjocklek på 150 mm kan man tillgodoräkna ett 
värmemotstånd (R) på 0,2 m2K/W (Sandin, 2010). 

 

Tabell 21. Värmegenomgångskoefficient för byggdelar i befintlig byggnad 

Byggdelar g 
Värmegenomgångskoefficient 

(U-värde) 
Area [m2] 

Fönster + glasdörrar 0,33 1,1 242,6 

Yttervägg  - 0,153 848,2 

Tak - 0,088 826,1 

Grund - 0,156 789,5 

g är det totala transmittansen för fönster, inklusive solavskärmning (Dahlblom & Warfvinge, 2010).  
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4.2 Boverkets byggregler 16 
Byggdelarnas uppbyggnad och värmekonduktiviteten, i Tabell 22 – Tabell 25, har anpassats 

från den befintliga byggnaden till att uppfylla BBR:s krav för energibehov. De ändringar som 

gjorts på bland annat tjocklekar och värmekonduktivitet har markerats med rött samt är 

understrukna. Dessa nya värden används för att ta fram en ny produktionskostnad samt ett 

nytt energibehov. Ändringarna är anpassade för att stämma överens med de alternativ som 

finns i BidCon. Detta för att få en korrekt produktionskostnad. Ändringarna är även 

anpassade så att den bärande konstruktionen inte ändras.   

 

Tabell 22. Värmekonduktivitet för yttervägg i BBR-modell 

Skikt i yttervägg Tjocklek [mm] 
Värmekonduktivitet 

(λ-värde) 

Lärkpanel 22 
7) Stående spikläkt s600  

+ Ventilerad luftspalt 
45 

Liggande regel s600 + mineralull 45 0,14 0,039 

Glasroc-skiva 13 0,22 

Stående regel s600 + mineralull 170 0,14 0,037 

Stålpelare 
Tar upp 0,05 % av 

väggen 
60 

Ångspärr 1 0 

Liggande regel s600 + mineralull 45 0,14 0,039 

Gipsskiva 13 0,22 
7) Då det är en ventilerad luftspalt i väggkonstruktionen medtas inte skikten på utsidan av luftspalten i 
beräkningen. Det yttre värmeövergångsmotståndet (Rse) sätts lika med det inre (Rsi) (Sandin, 2010). 
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Tabell 23.  Värmekonduktivitet för tak i BBR-modell 

Skikt i tak Tjocklek [mm] 
Värmekonduktivitet 

(λ-värde) 

Falsad slätplåt Ej specificerat 

8) 
Underlagspapp Ej specificerat 

Råspont 22 

Ventilerad luftspalt 30 

Träfiberskiva 3 0,14 

Mineralull 400 0,036 

Masonitbalkar HI400 s1200 400 0,14 

Ångspärr 0,2 0 

Liggande glespanel + mineralull 45 0,14 0,039 

Gipsskiva 13 0,22 
8)Då det är en ventilerad luftspalt i takkonstruktionen medtas inte skikten på utsidan av luftspalten i 
beräkningen. Det yttre värmeövergångsmotståndet (Rse) sätts lika med det inre (Rsi) (Sandin, 2010). 

 

Tabell 24. Värmekonduktivitet för grund i BBR-modell 

Skikt i grund Tjocklek [mm] 
Värmekonduktivitet 

(λ-värde) 

Betong 120 1,7 

Cellplast 100 0,038 

Tvättad makadam 125 9) 

9)Om dräneringslagret av makadam minst har en tjocklek på 150 mm kan man tillgodoräkna ett 
värmemotstånd (R) på 0,2 m2K/W (Sandin, 2010). 

 

Tabell 25. Värmegenomgångskoefficient för byggdelar i BBR-modell 

Byggdelar g 
Värmegenomgångskoefficient 

(U-värde) 
Area [m2] 

Fönster + glasdörrar 0,33 1,9 242,6 

Yttervägg  - 0,194 848,2 

Tak - 0,089 826,1 

Grund - 0,283 789,5 

g är det totala transmittansen för fönster, inklusive solavskärmning (Dahlblom & Warfvinge, 2010) 
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4.3 Energibehov 
De värden som användes i beräkningarna för energibehovet redovisas i Tabell 26. Hushållsel 

och fastighetsel är baserade på den faktiska elförbrukningen för referensbyggnaden. Den 

totala elförbrukningen är uppdelad så att 52,7 % är hushållsel och 47,3 % är fastighetsel 

enligt Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2007). Den specifika energianvändningen är 

energibehovet och fastighetselen. Ett 10 % påslag har gjorts på den specifika 

energianvändningen, för att modifiera eventuella avvikelser.  

Den befintliga byggnaden har 29 % lägre specifik energianvändning än det krav som BBR 

ställer, utan tillägg. BBR-modellen är 10 % lägre än den tillåtna specifika 

energianvändningen i BBR. I förhållande till varandra har den befintliga byggnaden 22 % 

lägre specifik energianvändning än BBR-modellen.  
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Tabell 26. Värden för energibehovsberäkning  

 Befintlig byggnad BBR-modell Enhet 

Atemp 2 256,9 2 256,9 m2 

    

�� 592,79 922,76 W/°C 

Köldbryggor 118,56 184,55 W/°C 

 

�� 648,00 648,00 W/°C 

Luftläckage 97,20 97,20 W/°C 

�� 2,7 2,7 m3/s 

 

Solvärme 38 716 369,06 38 716 369,06 Wh/år 

Personvärme 16 200 000,00 16 200 000,00 Wh/år 

Hushållsel 37 838 600,00 37 838 600,00 Wh/år 

������� 10 588,47 10 588,47 W 

 

�� 21 21 °C 

�� 14 15 °C 

Gradtimmar 70 600,00 77 200,00 °Ch 

 

Energibehov fjärrvärme 102 832 143 014 kWh 

Energibehov fjärrvärme 
per Atemp 

45,56 63,37 kWh/m2 Atemp 

Fastighetsel 42 452 42 452 kWh 

Fastighetsel per Atemp 18,81 18,81 kWh/m2 Atemp 

Specifik energianvändning 64,37 82,18 kWh/m2 Atemp 

Specifik energianvändning 
+ 10 % påslag 

70,81 90,40 kWh/m2 Atemp 

De värden som presenteras är beräknade med formel (10) – (17), förutom fastighetsel och den 
specifika energianvändningen.   
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4.4 Beräknade indikatorer i Miljöbyggnad  
Indikatorer i Miljöbyggnad som beräknats redovisas i Tabell 27. Indikatorn Köpt energi är 

den specifika energianvändningen. Dessa indikatorer gäller för den befintliga byggnaden.  

 

Tabell 27. Kontroll av beräknade indikatorer 

Indikator Befintlig byggnad Enhet 

Köpt energi 70,81 kWh/m2 Atemp 

Värmeförlusttal 26,46 - 

Solvärmelasttal 80,88 W/m2 

Solvärmefaktor 0,1011 - 

 

 

4.5 Livscykelkostnad 
I Tabell 28 redovisas de priser för fjärrvärme och el som har använts i beräkningen av 

livscykelkostnaden.  

 

Tabell 28. Priser för fjärrvärme och el 

 Pris Enhet 

Fjärrvärme 89,28 öre/kWh 

El 22,41 öre/kWh 

 
 
Tabell 29 redovisar den totala energikostnaden för den befintliga byggnaden respektive BBR-
modellen. Beräkningarna är baserade på värden för ’Fastighetsel’ och ’Energibehov 
fjärrvärme’ [kWh] som redovisas i Tabell 26, men med 10 % påslag.  

 

Tabell 29. Energikostnader per år 

 Befintlig byggnad BBR-modell Enhet 

El 20 115,22 20 115,22 kr 

Fjärrvärme 96 394,66 131 064,33 kr 

 

Summa 116 509,88 151 179,54 kr 
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5 Resultat 
I denna del redovisas resultaten som studien har kommit fram till. Resultaten innefattar bland 

annat betyg på de kontrollerade indikatorerna för den befintliga byggnaden. Kapitlet 

innefattar också resultatet av jämförelsen för produktionskostnaderna mellan den befintliga 

byggnaden och BBR-modellen. Även jämförelsen för livscykelkostnaden redogörs, där en 

känslighetsanalys ingår. Livscykelkostnaden kompletteras med värden för nuvärdekvot. 

Baserat på livscykelkostnaden presenteras dessutom möjliga resultat för skillnaden i 

produktionskostnad.  

 

5.1 Certifiering för referensbyggnaden 
Hur betygen för de kontrollerade indikatorerna ser ut, för den befintliga byggnaden, redovisas 

i Tabell 30. Studien har begränsats till att endast undersöka 9 av de 15 indikatorerna som 

ingår i Miljöbyggnad. Det innebär att ett slutbetyg på den befintliga byggnaden ej kan 

bestämmas. Övriga indikatorer har fått ett teoretiskt betyg som bygger på de krav som finns i 

BBR. Tre av de undersökta indikatorerna fick betyget Klassad, vilket innebär att den slutliga 

betygsnivån på byggnaden högst kan bli Brons (se 2.2.1). 

Till följd av att området Innemiljö innehåller flertalet indikatorer med krav från BBR, 

kommer området få betyget Brons. Området Material och kemikalier får betyget Brons, då 

det saknas dokumentation av byggmaterial och farliga ämnen. Indikatorn Ljudklass får 

betyget Silver, baserat på information i förfrågningsunderlaget till referensbyggnaden. Till 

följd av byggnadens läge uppnås automatiskt betyget Guld på indikatorn Kvävedioxidhalt 

inomhus. Indikatorn Andel av olika energislag är kritisk avgörande till följd av att betyget på 

indikatorn avgör hela betyget på byggnaden, se Bilaga 1 och Bilaga 2.   

Innan studiens påbörjan gavs information om att byggnaden var certifierad enligt 

Miljöbyggnad Silver. Resultatet som framkommit i studien, enligt Tabell 30, visar dock att så 

inte är fallet. Detta har även bekräftats av fastighetschefen för referensbyggnaden. 
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Tabell 30. Betyg för den befintlig byggnaden 

Byggnad Område Aspekt Indikator 

 

 Energi 

Silver Energianvändning Silver Köpt energi 

Klassad Energibehov 
Silver Värmeförlusttal 

Klassad Solvärmelasttal 

 Energislag ≥K 
Andel av olika 

energislag 

Brons Innemiljö 

Silver Ljudmiljö Silver Ljudklass 

 Luftkvalitet 

≥B Radontal 

≥B 
Uteluftsflöde och 

teknisk utformning 

Guld 
Kvävedioxidhalt 

inomhus 

 Fuktsäkerhet ≥B Åtgärder mot fukt 

Klassad Termiskt klimat 

≥K 
Transmissionsfaktor/ 

Max- och 
mintemperatur 

Klassad 
Solvärmefaktor/ 

Operativ temperatur 

Silver Dagsljus Silver 
Dagsljusfaktor/ 
Fönsterglasarea 
genom golvarea 

 Risk för 
legionella 

≥B 
Tappvatten-
temperatur 

Brons 
Material 

och 
kemikalier 

Klassad 
Dokumentation 
av byggvaror 

Klassad 
Krav på 

dokumentation 

Brons 

Utfasning av 
ämnen med 

farliga 
egenskaper 

Brons 
Dokumentation av 

farliga ämnen 

≥B innebär att betyget för indikatorn kommer vara minst Brons, till följd av att det finns krav i BBR. 
≥K innebär att betyget för indikatorn kommer vara minst Klassad, då krav ej ställs i BBR.  
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5.2 Produktionskostnad 
Det som ingår i produktionskostnaderna är endast de byggnadsdelar som klimatskärmen 

består av. Kostnaderna är beräknade med kalkylprogrammet BidCon. Resultaten för de två 

olika byggnadsformerna redovisas i Tabell 31. Produktionskostnaden för den befintliga 

byggnaden är ca 336 000 kronor dyrare än BBR-modellen. Det är en skillnad på ungefär 7 % 

mellan klimatskärmarna.  

 

Tabell 31. Produktionskostnad för befintlig byggnad samt BBR-modell 

 Befintlig byggnad BBR-modell Enhet 

Tid 2 714 2 612 h 

Lönekostnad (420 kr/h) 1 140 1 099 kkr 

Arbetsledning (20% av löner) 228 220 kkr 

Material 2 271 2 028 kkr 

Förbrukningsmaterial (5% av 
material) 

114 101 kkr 

Underentreprenör 865 834 kkr 

Maskiner (10kr/h)  27 26 kkr 

Total produktionskostnad 4 644 4 308 kkr 

Procentpåslagen för arbetsledning, förbrukningsmaterial och maskiner är antagna värden utefter 
efterforskningar inom respektive område.  
 
 

5.3 Livscykelkostnad 

I Tabell 32 och Tabell 33 redovisas resultatet för de beräkningar som genomförts för 

livscykelkostnaden. Kalkylräntan varierar mellan 3–6 % och kalkyltiden varierar mellan 15 

och 50 år. Endast vissa av de beräkningar som genomförts redovisas i resultatet, där den 

fullständiga känslighetsanalysen redovisas i Bilaga 3.  

Det blåmarkerade värdet i tabellerna beskriver hur mycket billigare den befintliga byggnaden 

blir, i jämförelse med BBR-modellen under kalkyltiden. Detta inkluderar 

produktionskostnaden och summan av den årliga energikostnaden.  

Med en kalkylränta på 5 % sparar den befintliga byggnaden ungefär 74 000 kronor på 15 år, i 

jämförelse med BBR-modellen. På 50 år sparar den befintliga byggnaden ca 384 000 kronor 

med samma kalkylränta. Det motsvarar en skillnad på ca 5 % mellan de två modellerna.  
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Tabell 32. Livscykelkostnad med varierande kalkylränta och kalkyltid 15 år 

 

Summan är den totala kostnaden (produktionskostnad och energikostnad) över kalkyltiden, 15 år. 

 

  

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 15 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 11,94 

SUMMA 6 101 504,91 kr    6 236 572,12 kr    

Differens 135 067,22 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 15 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 11,12 

SUMMA 6 001 477,13 kr    6 104 204,22 kr    

Differens 102 727,09 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 15 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 10,38 

SUMMA 5 911 313,42 kr    5 984 889,54 kr    

Differens 73 576,13 kr         

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 15 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 9,71   

SUMMA 5 829 854,52 kr    5 877 094,06 kr    

Differens 47 239,54 kr         
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Tabell 33. Livscykelkostnad med kalkyltid 50 år och varierande kalkylränta 

 

Summan är den totala kostnaden (produktionskostnad och energikostnad) över kalkyltiden, 50 år. 

 

  

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 50 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 25,73 

SUMMA 7 784 831,05 kr    8 464 136,88 kr    

Differens 679 305,84 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 50 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 21,48 

SUMMA 7 266 403,69 kr    7 778 096,02 kr    

Differens 511 692,34 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 50 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 18,26 

SUMMA 6 872 630,94 kr    7 257 012,04 kr    

Differens 384 381,10 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 50 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 15,76 

SUMMA 6 568 224,28 kr    6 854 187,22 kr    

Differens 285 962,94 kr       
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5.3.1 Nuvärdekvot 

Nuvärdekvoten redovisas i Tabell 34. BBR-modellen har en bättre nuvärdekvot för alla 

studerade fall. Det medför att BBR-modellen är en bättre ekonomisk investering vid 

begränsat kapital. Detta förändrar dock inte resultatet för livscykelkostnaden. Fullständig 

tabell, med resultat beräknat över fler år, redovisas i Bilaga 4.  

 

Tabell 34. Nuvärdekvoten för 15 år och 50 år 

 

  

Befintlig byggnad BBR-modell

3% 1,31 1,45

4% 1,29 1,42

5% 1,27 1,39

6% 1,26 1,36

Befintlig byggnad BBR-modell

50 år 3% 1,68 1,96

4% 1,56 1,81

5% 1,48 1,68

6% 1,41 1,59

Kalkyltid Kalkylränta
Nuvärdekvot

15 år

Kalkyltid Kalkylränta
Nuvärdekvot
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5.3.2 Skillnad i produktionskostnad  

I Tabell 35 – Tabell 37 redovisas skillnaden i energikostnad för den befintliga byggnaden och 

BBR-modellen. Det innebär att skillnaden i produktionskostnad kan maximalt bli de 

blåmarkerade värdena, för att den befintliga byggnaden inte ska bli dyrare än BBR-modellen. 

Den största skillnaden i produktionskostnad, strax över 1 miljon kronor, uppnås vid 3 % 

kalkylränta över 50 år. Den lägsta skillnaden blir ca 290 000 kronor med en kalkylränta på 6 

% över 10 år. För en fullständig redovisning av alla beräknade fall, se Bilaga 5. 

 

Tabell 35. Energikostnaden (el och fjärrvärme), med kalkyltid 10 år 

 

Summan är den totala energikostnaden beräknat över kalkyltiden. 

 

  

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 10 år

SUMMA 1 041 131,93 kr 1 377 741,80 kr Nusummefaktor 8,53   

 Differens 336 609,88 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 10 år

SUMMA 989 954,48 kr    1 310 018,11 kr Nusummefaktor 8,11   

 Differens 320 063,62 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 10 år

SUMMA 942 456,46 kr    1 247 163,43 kr Nusummefaktor 7,72   

 Differens 304 706,97 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 10 år

SUMMA 898 316,46 kr    1 188 752,46 kr Nusummefaktor 7,36   

 Differens 290 436,00 kr     
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Tabell 36. Energikostnad (el och fjärrvärme), med kalkyltid 30 år 

 
Summan är den totala energikostnaden beräknat över kalkyltiden. 

 

  

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 30 år

SUMMA 2 392 281,36 kr 3 165 733,33 kr Nusummefaktor 19,60 

 Differens 773 451,97 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 30 år

SUMMA 2 110 534,57 kr 2 792 894,57 kr Nusummefaktor 17,29 

 Differens 682 360,00 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 30 år

SUMMA 1 876 244,90 kr 2 482 856,36 kr Nusummefaktor 15,37 

 Differens 606 611,47 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 30 år

SUMMA 1 680 031,00 kr 2 223 204,26 kr Nusummefaktor 13,76 

 Differens 543 173,26 kr     
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Tabell 37. Energikostnad (el och fjärrvärme), med kalkyltid 50 år 

 

Summan är den totala energikostnaden beräknat över kalkyltiden. 

  

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 50 år

SUMMA 3 140 380,05 kr 4 155 700,88 kr Nusummefaktor 25,73 

 Differens 1 015 320,84 kr  

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 50 år

SUMMA 2 621 952,69 kr 3 469 660,02 kr Nusummefaktor 21,48 

 Differens 847 707,34 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 50 år

SUMMA 2 228 179,94 kr 2 948 576,04 kr Nusummefaktor 18,26 

 Differens 720 396,10 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 50 år

SUMMA 1 923 773,28 kr 2 545 751,22 kr Nusummefaktor 15,76 

 Differens 621 977,94 kr     
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6 Diskussion 
Nedan diskuteras studien i sin helhet, samt felkällor och resultaten av frågeställningarna.  

 

6.1 Certifiering för referensbyggnaden 
Den information vi fick i början, samt under studiens gång, var att referensbyggnaden var 

certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Resultatet har dock visat att detta inte stämmer. Det 

bekräftade farhågan vi haft under arbetets gång, då vi ganska tidigt uppmärksammade att det 

inte riktigt stod rätt till med certifieringen. Dock har resultatet inte påverkat möjligheten att 

besvara övriga frågeställningar.  

Studien har begränsats till att endast titta på 9 indikatorer vilket innebär att ett slutbetyg inte 

kan fastställas med fullständig säkerhet. Det som däremot kan fastställas med säkerhet är att 

slutbetyget inte kommer bli högre än Brons. Det kan fastställas då det finns indikatorer som 

har betyget Klassad. Så länge det finns minst ett sådant betyg kan byggnaden inte uppnå 

Silver eller Guld. Det innebär att om fastighetsägaren vill uppnå ett högre betyg måste arbetet 

främst fokusera på indikatorerna med betyget Klassad.  

Om de indikatorer med betyget Klassad åtgärdas till nivå Brons, är det ej nödvändigtvis 

tillräckligt för att nå ett högre slutbetyg än Brons. Detta då alla områdesbetyg måste vara 

minst Silver, för att uppnå Silver som slutbetyg. Därför behöver flertalet indikatorer med 

betyget Brons, höja sitt betyg till minst Silver.  

Det slutgiltiga betyget hänger först och främst på indikatorn Andel av olika energislag. Om 

denna indikator blir Klassad kommer hela slutbetyget bli Klassad (se Bilaga 2). Detta innebär 

att betyget är beroende av hur fjärrvärmen och elen är producerad. För att referensbyggnaden 

ska uppnå betyget Brons, måste framställningen med icke förnybara energikällor vara mindre 

än 50 %. För att säkerställa betyget Brons måste denna indikator undersökas, något som ej 

gjorts i denna studie.  

För att få ett högre betyg än Brons på indikatorn Andel av olika energislag, är det samtidigt 

nödvändigt att en viss del av produktionen kommer från förnybara energikällor. Kan detta ej 

uppnås med de nuvarande leverantörerna, kan en lösning vara att ha egen produktion av 

förnybar energi. Ett högre betyg än Brons på indikatorn skulle dock fortfarande inte göra 

någon skillnad i det slutgiltiga betyget, då den befintliga byggnaden har andra indikatorer 

med betyget Klassad. 
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6.2 Produktionskostnad 
Produktionskostnaden för den befintliga byggnadens klimatskärm blev dyrare än BBR-

modellen. Detta är något som det funnits misstankar om inför studien, till följd av tidigare 

studier som gjorts. Däremot var skillnaden i produktionskostnad lägre än förväntat. 

Skillnaden motsvarar endast ca 1 % av den totala entreprenadkostnaden. Anledningen till att 

skillnaden är lägre än förväntat kan bero på bland annat felkällor (se 5.5) samt byggnadens 

storlek. Klimatskärmen för referensbyggnaden som undersökts är mindre än de tidigare 

studierna som nämnts i 1.2.1. Detta gör att de ändringar som gjort i klimatskärmen för BBR-

modellen inte får ett lika stort genomslag för kostnaden.  

Den låga kostnadsskillnaden kan också bero på att det inte gjorts så markanta förändringar. 

Detta till följd av begränsningar i BidCon samt konstruktionens utformning. Exempelvis 

kunde inte takkonstruktionen förändras något anmärkningsvärt, då konstruktionen hade blivit 

felaktig om en mindre tjocklek på isoleringen hade valts.  

Resultatet blev ändå liknande Sandströms och Sjödins studie. Det vill säga att det blev 

billigare med BBR-modellen med hänsyn till produktionskostnad. Detta beror på att BBR-

modellen ställer lägre krav på standarden. En bättre standard innebär att det går åt mer tid och 

material, vilket leder till högre kostnader.  

 

6.3 Livscykelkostnad 
Resultatet för livscykelkostnadsanalysen visar att efter 15 år blir den befintliga byggnaden 

lönsam för alla undersökta kalkylräntor. Med en kalkylränta på 5 %, beräknat på 50 år, 

kommer den befintliga byggnaden ha en total livscykelkostnad som blir ca 384 000 kronor 

lägre än BBR-modellens livscykelkostnad. Detta innebär att det lönar sig, enligt 

livscykelkostnadsanalysen, att dimensionera klimatskärmen till en bättre standard än BBR. 

Det är således ekonomiskt hållbart för en fastighetsägare att bygga enligt en certifiering, trots 

att det blir en dyrare produktionskostnad.  

Skillnaden i livscykelkostnaden skulle kunna bli större, då BBR-modellen håller en lite bättre 

standard än de krav BBR ställer. Dock skulle en ytterligare försämring av BBR-modellen 

innebära en förändring av den bärande konstruktionen, och med det en förändring i 

produktionskostnaden. Det skulle eventuellt kunna medföra att livscykelkostnaden blir lägre 

än den livscykelkostnad som har beräknats i denna studie. Det skulle i så fall innebära att 

skillnaden i livscykelkostnad mellan den befintliga byggnaden och en försämrad BBR-modell 

skulle bli mindre. Det är dock något som ej kan besvaras i denna studie, då den bärande 

konstruktionen ej har förändrats. 

 

  



 

 46 

6.3.1 Nuvärdekvot 

Då livscykelkostnaden kan ge lite missvisade resultat är det även bra att studera 

nuvärdekvoten. Gällande nuvärdekvoten, har BBR-modellen bättre resultat i alla de 

kombinationer som beräknats i studien. Det innebär att BBR-modellen är en bättre 

ekonomisk investering vid ett begränsat kapital. Det vill säga att med ett begränsat kapital är 

den totala livscykelkostnaden, i förhållande till produktionskostnaden, mer lönsam jämfört 

med den befintliga byggnaden. Livscykelkostnaden är mer jämnt fördelad över kalkyltiden 

för BBR-modellen, samtidigt som investeringskostnaden är lägre. Däremot har den befintliga 

byggnaden en högre investeringskostnad, med en lägre resterade mängd av 

livscykelkostnaden att betala över tid.  

Då skillnaden i produktionskostnaden är en så pass liten del av entreprenadkostnaden, bör 

nuvärdeskvoten inte ha lika stor betydelse som livscykelkostnaden. Produktionskostnaderna 

som används innehåller endast kostnaderna för klimatskärmen. Om Nuvärdekvoten hade 

använt den totala entreprenadkostnaden, hade skillnaden mellan kvoterna varit mindre.    

En annan viktig del gällande nuvärdekvot är att de olika alternativen ska ha likvärdig nytta, 

för att få en rättvis jämförelse. Gällande studiens alternativ är inte nyttan nödvändigtvis 

densamma. Med den befintliga byggnaden fås en lägre specifik energianvändning, vilket 

bidrar till att reducera Sveriges energiförbrukning. Något som BBR-modellen inte gör i lika 

stor omfattning. En minskad energiförbrukning kan därför göra mer nytta, än en låg 

produktionskostnad, eftersom det har en positiv effekt för miljön.  

 

6.3.2 Skillnader i energikostnad 

Skillnaden i energikostnad beräknades till följd av osäkerheter i produktionskostnaden. Med 

en kalkylränta på 5 % över en tidsperiod på 50 år, kan produktionskostnaden för den 

befintliga byggnaden vara ca 720 000 kronor dyrare än BBR-modellens. Vid en så mycket 

dyrare produktionskostnad, skulle livscykelkostnaden bli lika efter 50 år.  

Då de produktionskostnader som beräknats i denna studie har en differens på ca 336 000 

kronor betyder det att felmarginalen kan vara ca 384 000 kronor. Risken att 

produktionskostnaden beräknats så fel är relativt liten. Därför går det att säga att det är mer 

ekonomiskt hållbart att bygga enligt de krav på energianvändning som ställs av Miljöbyggnad 

Silver. 

Den stora felmarginalen innebär att referensbyggnaden hade kunnat projekteras för högre 

betyg på vissa indikatorer, men eventuellt ändå blivit lönsam i längden. Det hade möjligtvis 

kunnat medföra att en högre certifiering hade uppnåtts. Detta går dock inte att säga med 

säkerhet, då det inte har studerats i denna studie.  
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6.4 Om studien i helhet 
Anledningen till att en äldre byggnad studerades beror på att den beräknade 

energiförbrukningen skulle kunna jämföras med verkliga värden för referensbyggnaden. Till 

följd av detta användes äldre versioner av BBR och Miljöbyggnad, då de var gällande vid 

byggnationen av referensbyggnaden. Dessa versioner är dock inte gällande för nyproduktion 

av byggnader idag. 

De förnuvarande gällande versionerna, ställer högre krav än de som gällde när 

referensbyggnaden uppfördes. Detta skapar en osäkerhet i huruvida studien kan appliceras på 

byggnader uppförda vid en senare tidpunkt än referensbyggnaden. Dock gäller detta för 

studier på alla byggnader, eftersom kraven i BBR och Miljöbyggnad kontinuerligt förnyas. 

Däremot är förhållandena mellan BBR och Miljöbyggnad densamma i senare versioner 

angående studiens huvudfokus, vilket är energikravet Köpt energi. Därför bör det inte vara 

någon markant förändring av förhållandena mellan kostnaderna som framkommit i denna 

studie, både angående produktionskostnad och livscykelkostnad, oavsett version av BBR och 

Miljöbyggnad.  
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6.5 Felkällor 
Felkällor som kan finnas i denna studie är bland annat kostnaderna som togs fram i BidCon. 

Kostnaderna är baserade på prislistor som finns i BidCon:s databas. Det innebär inte 

nödvändigtvis att de överensstämmer med de faktiska kostnaderna. Detta då priser kan 

variera på grund av bland annat mängdrabatter och fabrikat. Ytterligare en möjlig felkälla 

som beror på BidCon är att programmet inte specificerar antal glas eller U-värden för fönster, 

vilket påverkar priset. Det går endast att göra tillägg för exempelvis lågemissionsglas med 

argon och energiglas. För att minska felkällan har priset på fönster med olika U-värden 

jämförts. Fönsterna i BidCon har sedan anpassats med hjälp av olika tillägg för att 

kompensera denna prisskillnad.  

Utöver BidCon kan det uppstå felkällor för produktionskostnaden då påslagen för 

förbrukningsmaterial, maskiner och arbetsledning är antagna värden. Dessa anser vi dock 

vara rimligt antagna, utefter de efterforskningar som genomförts. Vid dessa efterforskningar 

har kostnader som används i andra studier samt löner för arbetsledning undersökts.  

En annan eventuell felkälla kan vara att den energiförbrukning som beräknats är teoretisk, 

vilket medför skillnader från den faktiska energiförbrukningen. För att kontrollera hur stor 

skillnaden blir har resultatet jämförts med, och anpassats mot den faktiska 

fjärrvärmeförbrukningen för referensbyggnaden. Då en modell skapades i Excel för den 

befintliga byggnaden, som sedan användes för att skapa BBR-modellen, bör felmarginalen 

mellan de två vara liten. Felmarginalen minskas ytterligare då studien baserar elanvändningen 

på den faktiska förbrukningen. Elförbrukningen är dessutom densamma för de två 

modellerna, då den förblir opåverkad oavsett klimatskärmens utformning.  

En sannolik felkälla är den kalkylränta som används. Det finns en osäkerhet i hur pengars 

värde kommer att förändras över tid. Även priset för energi kan ändras, oberoende av värdet 

på valutan. För att anpassa för osäkerheten i kalkylräntan, har flera olika kalkylräntor 

studerats. Detta skapar en bild över hur värdet på livscykelkostnaden förändras med olika 

kalkylräntor. Dessutom pekar resultaten åt samma håll, oavsett kalkylränta. 

 

6.6 Framtida studier 
Förslag på framtida studier är att genomföra studier med mer fokus på ventilationen, då det 

inte har studerats i denna studie. Studier på nyare versioner av Miljöbyggnad skulle också 

kunna genomföras. Vid studier av produktionskostnader kan verkliga kostnader användas 

istället för att använda kalkylprogram, såsom BidCon. Även utföra studier med en mer 

omfattande livscykelkostnad skulle kunna genomföras. Ett annan område att studera, skulle 

kunna var att undersöka varför byggnader ej certifieras trots att de är dimensionerade enligt 

en certifiering. 
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7 Slutsats 
Studien visar att referensbyggnaden högst kan uppnå slutbetygen Brons enligt Miljöbyggnad 

2.0, beroende på betyget för indikatorn Andel olika energislag. Studien har även kommit fram 

till att produktionskostnaden för klimatskärmen blev ca 336 000 kronor dyrare för 

referensbyggnaden, i jämförelse med BBR. Däremot visar resultatet av livscykelkostnaden att 

det blir ca 384 000 kronor billigare med referensbyggnaden över 50 år, med 5 % kalkylränta. 

Detta till följd av lägre energiförbrukning.  

 

Slutsatsen av studien är att det är ekonomiskt hållbart för fastighetsägare att bygga 

mer energieffektivt än kravet som ställs av BBR.   
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8 Kritik av metod och arbete 
8.1 Validitet 
”Validitet innebär att studera rätt sak och reliabilitet handlar om att studera det på rätt sätt.” 

(Blomkvist & Hallin, 2015, p. 50).  

Validitet handlar om att det som undersöks också består av det man vill undersöka. Källor ska 

vara relevanta för undersökningens syfte och frågeställningar. Problematiseringen, syfte och 

frågeställningar ska stämma överens med bland annat val av datainsamlingsmetod, för att 

uppnå en god validitet. Det finns även andra delar som kan behövas för att uppnå en god 

validitet (Blomkvist & Hallin, 2015), exempelvis en genomskinlighet gentemot läsaren. För 

att resultatet ska kunna generaliseras är det viktigt att ha en god validitet (Mälardalens 

Högskola, 2014).  

För att uppnå en god validitet i studien har information och källor som använts, valts utefter 

frågeställningar samt syftet med studien. Under hela arbetets gång har ett aktivt val gjorts vid 

informationsinsamling för att åstadkomma en hög validitet. Källor i studien har granskats 

kritiskt genom att kontrollera att informationen överensstämmer med andra källor.  

Stora delar av studien bygger på formler, mätdata och bestämmelser, vilket lämnar ett litet 

område åt feltolkningar. Dessutom har verkliga värden använts vid vissa beräkningar. Det 

begränsar antaganden och anpassar beräkningarna för verkligheten. Det finns dock 

fortfarande en risk för felkällor. Detta har begränsats genom att studera områdena för de 

eventuella felkällorna, för att kunna göra rimlighetsbedömningar. Detta gjordes exempelvis 

vid kostnader för fönster.  

Antaganden ingick dock inte i metoden från början. Studien strävade efter att arbeta med 

verkliga data. Det uppnåddes dock ej till den grad som metoden utgick ifrån i början av 

studien. Det har haft negativ påverkan på validiteten.  

För en högre validitet kunde det ha utförts mer utförliga förstudier angående de antaganden 

som finns i studien. Ett annat val av referensbyggnad hade också kunnat öka validiteten 

genom att vara byggd enligt en nyare version av Miljöbyggnad, men fortfarande haft tillgång 

till data för den verkliga energiförbrukningen. En sådan referensbyggnad hade möjligtvis 

gjort slutsatsen av studien mer intressant för fastighetsägare och då varit mer relevant för 

syftet med studien.  
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8.2 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet, även kallat extern validitet, innebär hur väl studien representerar 

populationen (Mälardalens Högskola, 2014). 

Gällande generaliserbarhet har studiens metod en högre generaliserbarhet än resultatet. Detta 

på grund av att metoden kan appliceras på andra studier och modeller, då det bara är att byta 

ut värden i modeller medan tankesättet bevaras. Dock brister modellerna i att avgränsningar 

har gjorts, vilket gör att eventuella kostnadsdrivare inte finns med. 

Resultatet har dock en någorlunda låg generaliserbarhet till följd av att det finns en stor 

variation på hur en byggnad kan vara utformad. Studien undersöker endast en byggnad, vilket 

medför att den inte kan representera alla byggnader. Dessutom kan inte resultatet för studien 

appliceras på byggnader med certifieringen Miljöbyggnad Silver eller Guld, då byggnaden 

inte uppnår kraven.  

Studien kan appliceras bättre på byggnader som är dimensionerade enligt GreenBuilding. Det 

kan fortfarande finnas en stor skillnad i utformning, vilket ger en relativt låg 

generaliserbarheten. Generaliserbarheten är däremot relativt hög för byggnader med liknande 

konstruktionslösningar.  

 

8.3 Reliabilitet 
Reliabilitet går ut på att studien ska kunna upprepas och få samma eller liknande resultat. Det 

handlar också om att ha en god kvalitet samt tillförlitlighet i studien (Mälardalens Högskola, 

2012).  

För att uppnå en hög reliabilitet, har arbetet strävat efter att redovisa studien på ett 

systematiskt och tydligt sätt. Detta så att studien kan genomföras av en utomstående, men 

ändå uppnå samma resultat. Liksom med validiteten kan genomskinligheten bidra till att 

studien kan granskas av läsaren vilket kan öka tillförlitlighet, och därmed reliabilitet.  

Studien redovisar alla värden som behövs för att genomföra beräkningarna. Det är också 

tydligt beskrivet vilka parametrar som är antagna till följd av att tillgången till data har varit 

begränsad samt på grund av brister i BidCon. Dessutom redovisas vilka felkällor som finns 

och hur dessa har åtgärdats. Detta i kombination med att studien inte mörkar att bygganden 

inte är certifierad, vilket studiens underlag angav, visar på en genomskinlighet mot läsaren. 

 

  



 

 52 

9 Referenser 
Blomkvist, P. & Hallin, A., 2015. Metod för teknologer, Lund: Studentlitteratur. 

Boverket, 2008a. Boverkets byggregler, BBR, BFS 2008:6 med ändringar till och med 2008:5 

(BBR 15). 15 red. u.o.:Lars Brask. 

Boverket, 2008b. Boverkets byggregler, BBR - BFS 2008:20 med ändringar till och med 

2008:12 (BBR 16). 16 red. u.o.:Anders Larsson. 

Boverket, 2014a. Boverket. [Online]  

Available at: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/svenska-

byggkostnader-i-en-internationell-jamforelse.pdf 

[Använd 22 Februari 2019]. 

Boverket, 2014b. Boverkets byggregler, BBR - BFS 2014:3 med ändringar till och med 

2014:6 (BBR 21). 21 red. u.o.:u.n. 

Boverket, 2017a. Om Boverket. [Online]  

Available at: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/ 

[Använd 27 mars 2019]. 

Boverket, 2017b. Boverkets uppdrag och styrning. [Online]  

Available at: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/boverkets-uppdrag/ 

[Använd 27 mars 2019]. 

Boverket, 2017c. Ljudklassning. [Online]  

Available at: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-

byggande/boverkets-byggregler/bullerskydd/ljudklassning/ 

[Använd 29 mars 2019]. 

Boverket, 2018. BBR från 1994. [Online]  

Available at: https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/aldre-lagar-regler--handbocker/aldre-

regler-om-byggande/bbr-fran-1994/ 

[Använd 27 mars 2019]. 

Brown, N. W. O., Malmqvist, T. & Wintzell, H., 2014. Mervärden för fastighetsägare vid 

miljöcertifiering av byggnader – en enkätstudie av fastighetsägare medmiljöcertifierade 

lokalfastigheter, Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 

Bångens, L., 2010. Räkna för livet - Handbok för livscykelkostnad (LCC). 2:a reviderade red. 

Stockholm: U.F.O.S och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Dahlblom, M. & Warfvinge, C., 2010. Projektering av VVS-installationer. 1:11 red. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Elecosoft, u.d. BidCon. [Online]  

Available at: https://www.elecosoft.se/programvaror/bidcon 

[Använd 29 april 2019]. 



 

 53 

Energimyndigheten, 2007. Förbättrad energistatistik för lokaler – ”Stegvis STIL” Rapport 

för år 1: Inventeringar av kontor och förvaltningsbyggnader, u.o.: Statens energimyndighet. 

Energimyndigheten, 2016. Energiläget. [Online]  

Available at: http://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget/ 

[Använd 22 Februari 2019]. 

Folkhälsomyndigheten, 2018. Smittskydd & beredskap: Smittsamma sjukdomar. [Online]  

Available at: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-

sjukdomar/legionellainfektion-och-pontiacfeber/ 

[Använd 27 Mars 2019]. 

Hofstrand, C. & Valdenström, M., 2018. Miljöcertifieringar av kommersiella fastigheter, 

Stockholm: KTH Royal Institute of Technology . 

Holmström, N. & Lindholm, G., 2011. Företagsekonomi: Från begrepp till beslut. 

Stockholm: Sanoma Utbildning. 

Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska råd, 2010. Miljöklassad byggnad – 

Manual för ny/projekterad byggnad. Utgåva version 2.0 red. Karlskrona: Boverket, Bygga-

bo-dialogen. 

Johansson, A. & von Mecklenburg, G., 2010. Environmental labeling of constructions - a 

study of constructor opinions, Norrköping: Linköpings Universitet. 

Mälardalens Högskola, 2012. Företagsekonomi - Metoddoktorn: Mälardalens Högskola. 

[Online]  

Available at: https://www.mdh.se/student/stod-

studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/reliabilitet-1.29074 

[Använd 16 Mars 2019]. 

Mälardalens Högskola, 2014. Företagsekonomi - Metoddoktorn: Mälardalens Högskola. 

[Online]  

Available at: https://www.mdh.se/student/stod-

studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-1.29071 

[Använd 15 Mars 2019]. 

Sandin, K., 2010. Praktisk Byggnadsfysik. 4 red. Lund: Studentlitteratur. 

Sandström, Å., 2016. En jämförelse mellan Boverkets byggregler och Miljö-byggnad-silver 

för ett omvårdnadsboende: En studie om det ekonomiska utfallet, Uppsala: Uppsala 

universitet. 

Sjödin, E., 2018. Certifiera enligt Miljöbyggnad GULD eller bygga BBR-standard?: En 

jämförande studie av merkostnaden för projektering och investering för byggherren, Luleå: 

Luleå Tekniska Universitet. 

Sweden Green Building Council, 2011. Miljöklassad Byggnad blir Miljöbyggnad – ett 

prisvärt svenskt miljösystem. (Pressmeddelnade från SGBC 2011) u.o.:Sweden Green 

Building Council. 



 

 54 

Sweden Green Building Council, 2017. Miljöbyggnad 3.0: Bedömningskriterier för 

nyproducerade byggnader. 3.0 red. u.o.:Sweden Green Building Council. 

Sweden Green Building Council, 2018. Vad är Miljöbyggnad?. [Online]  

Available at: https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/ 

[Använd 22 Februari 2019]. 

Sweden Green Building Council, u.d. GreenBuilding. [Online]  

Available at: https://www.sgbc.se/certifiering/greenbuilding/ 

[Använd 29 april 2019]. 

Sweden Green Building Council, u.d. Manualer och verktyg för certifiering i Miljöbyggnad. 

[Online]  

Available at: https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/certifieringsstod-for-

miljobyggnad/manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-miljobyggnad/ 

[Använd 8 maj 2019]. 

Sweden Green Building Council, u.d. Miljöbyggnad: Vad är miljöbyggnad?. [Online]  

Available at: https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/ 

[Använd 26 Mars 2019]. 

Svensk byggtjänst, 2016. En introduktion till miljöcertifiering. [Online]  

Available at: https://byggtjanst.se/acdmy/en-introduktion-till-miljocertifiering/ 

[Använd 22 Februari 2019]. 

Svensson, P., 2017. Sverige bygger dyrast bostäder i EU. Göteborgs-Posten, 19 Februari.  

Tekniska Verken AB, 2016. Tekniska Verken: Våra Kraftvärmeverk. [Online]  

Available at: https://www.tekniskaverken.se/om-oss/anlaggningar/kraftvarmeverk/ 

[Använd 24 april 2019]. 

Upphandlingsmyndigheten, 2017a. Vad är LCC?: Om livscykelkostnader. [Online]  

Available at: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/perspektiv/fordjupning/ 

[Använd 26 Mars 2019]. 

Upphandlingsmyndigheten, 2017b. Vad är LCC?: Företagsekonomiska kalkyler för 

investeringar. [Online]  

Available at: 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/perspektiv/foretagsekonomiska-

kalkyler-for-investeringar/ 

[Använd 26 Mars 2019]. 

Upphandlingsmyndigheten, 2017c. LCC-verktyg: Parametrar i en LCC-kalkyl. [Online]  

Available at: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/parametrar/ 

[Använd 26 Mars 2019]. 

Upphandlingsmyndigheten, 2018. Vad är LCC?: Olika typer av investeringskalkyler. 

[Online]  

Available at: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/perspektiv/olika-typer-



 

 55 

av-investeringskalkyler/ 

[Använd 26 Mars 2019]. 

Warfvinge, C., 2016. Byggindustrin: Den svenska branschen tjänar på att Miljöbyggnad 

följer miljömålen. [Online]  

Available at: http://byggindustrin.se/artikel/debatt/den-svenska-branschen-tjanar-pa-att-

miljobyggnad-foljer-miljomalen-22970# 

[Använd 29 april 2019]. 

Världsnaturfonden, u.d. Klarar vi klimatmålen?. [Online]  

Available at: https://www.wwf.se/klimat/klarar-vi-klimatmalen/ 

[Använd 22 Februari 2019]. 

 

  



 

 56 

10 Bilagor 
Bilaga 1 – Slutbetyg Brons 

 

  

Betyg för nyproducerad byggnad enligt Miljöbyggnad 2.0

Betygen avser byggnaden

Eventuell kommentar

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

1 Energianvändning SILVER Energianvändning SILVER

2 Värmeffektbehov SILVER

3 Solvärmelast KLASSAD

4 Andel av energislag BRONS Energislag BRONS

5 Ljudklass SILVER Ljudkvalitet SILVER

6 Radonhalt BRONS

7 Ventilationsstandard BRONS

8 Kvävedioxid GULD

9 Fuktsäkerhet BRONS Fukt BRONS

10 Termiskt klimat vinter KLASSAD

11 Termiskt klimat sommar KLASSAD

12 Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER

13 Legionella BRONS Legionella BRONS

14 Dokumentation av byggvaror KLASSAD Dokumentation KLASSAD

15 Ufasning av farliga ämnen BRONS Utfasning BRONS

version 131101

Effektbehov KLASSAD

Innemiljö BRONS

Luftkvalitet BRONS

Termiskt klimat KLASSAD

Energi BRONS

Material BRONS

Vreta Kluser, Hus 1

Indikatorer i 2.0 Aspekter Områden Byggnad

BRONS
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Bilaga 2 – Slutbetyg Klassad 

 

  

Betyg för nyproducerad byggnad enligt Miljöbyggnad 2.0

Betygen avser byggnaden

Eventuell kommentar

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

1 Energianvändning SILVER Energianvändning SILVER

2 Värmeffektbehov SILVER

3 Solvärmelast KLASSAD

4 Andel av energislag KLASSAD Energislag KLASSAD

5 Ljudklass SILVER Ljudkvalitet SILVER

6 Radonhalt BRONS

7 Ventilationsstandard BRONS

8 Kvävedioxid GULD

9 Fuktsäkerhet BRONS Fukt BRONS

10 Termiskt klimat vinter KLASSAD

11 Termiskt klimat sommar KLASSAD

12 Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER

13 Legionella BRONS Legionella BRONS

14 Dokumentation av byggvaror KLASSAD Dokumentation KLASSAD

15 Ufasning av farliga ämnen BRONS Utfasning BRONS

version 131101

Effektbehov KLASSAD

Innemiljö BRONS

Luftkvalitet BRONS

Termiskt klimat KLASSAD

Energi KLASSAD

Material BRONS

Vreta Kluser, Hus 1

Indikatorer i 2.0 Aspekter Områden Byggnad

BYGGNADS-

BETYGET ÄR 

KLASSAD OCH 

BYGGNADEN 

KAN EJ 

CERTIFERAS
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Bilaga 3 – Livscykelkostnad 

 

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 15 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 11,94 

SUMMA 6 101 504,91 kr    6 236 572,12 kr    

Differens 135 067,22 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 20 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 14,88 

SUMMA 6 460 282,86 kr    6 711 347,10 kr    

Differens 251 064,24 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 30 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 19,60 

SUMMA 7 036 732,36 kr    7 474 169,33 kr    

Differens 437 436,97 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 40 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 23,11 

SUMMA 7 465 664,93 kr    8 041 780,71 kr    

Differens 576 115,78 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 50 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 25,73 

SUMMA 7 784 831,05 kr    8 464 136,88 kr    

Differens 679 305,84 kr       
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Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 15 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 11,12 

SUMMA 6 001 477,13 kr    6 104 204,22 kr    

Differens 102 727,09 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 20 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 13,59 

SUMMA 6 303 183,26 kr    6 503 455,40 kr    

Differens 200 272,14 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 30 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 17,29 

SUMMA 6 754 985,57 kr    7 101 330,57 kr    

Differens 346 345,00 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 40 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 19,79 

SUMMA 7 060 207,01 kr    7 505 233,60 kr    

Differens 445 026,59 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 50 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 21,48 

SUMMA 7 266 403,69 kr    7 778 096,02 kr    

Differens 511 692,34 kr       
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Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 15 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 10,38 

SUMMA 5 911 313,42 kr    5 984 889,54 kr    

Differens 73 576,13 kr         

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 20 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 12,46 

SUMMA 6 165 493,97 kr    6 321 249,58 kr    

Differens 155 755,61 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 30 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 15,37 

SUMMA 6 520 695,90 kr    6 791 292,36 kr    

Differens 270 596,47 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 40 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 17,16 

SUMMA 6 738 759,07 kr    7 079 857,86 kr    

Differens 341 098,79 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 50 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 18,26 

SUMMA 6 872 630,94 kr    7 257 012,04 kr    

Differens 384 381,10 kr       
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Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 15 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 9,71   

SUMMA 5 829 854,52 kr    5 877 094,06 kr    

Differens 47 239,54 kr         

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 20 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 11,47 

SUMMA 6 044 382,68 kr    6 160 981,62 kr    

Differens 116 598,95 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 30 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 13,76 

SUMMA 6 324 482,00 kr    6 531 640,26 kr    

Differens 207 158,26 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 40 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 15,05 

SUMMA 6 480 887,99 kr    6 738 614,11 kr    

Differens 257 726,11 kr       

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Produktionskostnad 4 644 451,00 kr     4 308 436,00 kr     Kalkyltid 50 år

Energikostnad per år 122 052,42 kr        161 513,37 kr        Nusummefaktor 15,76 

SUMMA 6 568 224,28 kr    6 854 187,22 kr    

Differens 285 962,94 kr       
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Bilaga 4 – Nuvärdekvot 

 

  

Befintlig byggnad BBR-modell

3% 1,31 1,45

4% 1,29 1,42

5% 1,27 1,39

6% 1,26 1,36

Befintlig byggnad BBR-modell

3% 1,39 1,56

4% 1,36 1,51

5% 1,33 1,47

6% 1,30 1,43

Befintlig byggnad BBR-modell

3% 1,52 1,73

4% 1,45 1,65

5% 1,40 1,58

6% 1,36 1,52

Befintlig byggnad BBR-modell

3% 1,61 1,87

4% 1,52 1,74

5% 1,45 1,64

6% 1,40 1,56

Befintlig byggnad BBR-modell

3% 1,68 1,96

4% 1,56 1,81

5% 1,48 1,68

6% 1,41 1,59

40 år

Kalkyltid

50 år

Nuvärdekvot

Nuvärdekvot

Kalkyltid

30 år

Kalkyltid Kalkylränta

Kalkylränta

Nuvärdekvot

Kalkylränta

Nuvärdekvot

Kalkyltid

15 år

Kalkyltid

20 år

Kalkylränta

Kalkylränta
Nuvärdekvot
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Bilaga 5 – Skillnad i energikostnad 

 

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 10 år

SUMMA 1 041 131,93 kr 1 377 741,80 kr  Nusummefaktor 8,53   

 Differens 336 609,88 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 20 år

SUMMA 1 815 831,86 kr 2 402 911,10 kr  Nusummefaktor 14,88 

 Differens 587 079,24 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 30 år

SUMMA 2 392 281,36 kr 3 165 733,33 kr  Nusummefaktor 19,60 

 Differens 773 451,97 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 40 år

SUMMA 2 821 213,93 kr 3 733 344,71 kr  Nusummefaktor 23,11 

 Differens 912 130,78 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 3%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 50 år

SUMMA 3 140 380,05 kr 4 155 700,88 kr  Nusummefaktor 25,73 

 Differens 1 015 320,84 kr  
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Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 10 år

SUMMA 989 954,48 kr    1 310 018,11 kr Nusummefaktor 8,11   

 Differens 320 063,62 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 20 år

SUMMA 1 658 732,26 kr 2 195 019,40 kr Nusummefaktor 13,59 

 Differens 536 287,14 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 30 år

SUMMA 2 110 534,57 kr 2 792 894,57 kr Nusummefaktor 17,29 

 Differens 682 360,00 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 40 år

SUMMA 2 415 756,01 kr 3 196 797,60 kr Nusummefaktor 19,79 

 Differens 781 041,59 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 4%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 50 år

SUMMA 2 621 952,69 kr 3 469 660,02 kr Nusummefaktor 21,48 

 Differens 847 707,34 kr     
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Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 10 år

SUMMA 942 456,46 kr    1 247 163,43 kr Nusummefaktor 7,72   

 Differens 304 706,97 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 20 år

SUMMA 1 521 042,97 kr 2 012 813,58 kr Nusummefaktor 12,46 

 Differens 491 770,61 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 30 år

SUMMA 1 876 244,90 kr 2 482 856,36 kr Nusummefaktor 15,37 

 Differens 606 611,47 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 40 år

SUMMA 2 094 308,07 kr 2 771 421,86 kr Nusummefaktor 17,16 

 Differens 677 113,79 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 5%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 50 år

SUMMA 2 228 179,94 kr 2 948 576,04 kr Nusummefaktor 18,26 

 Differens 720 396,10 kr     
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Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 10 år

SUMMA 898 316,46 kr    1 188 752,46 kr Nusummefaktor 7,36   

 Differens 290 436,00 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 20 år

SUMMA 1 399 931,68 kr 1 852 545,62 kr Nusummefaktor 11,47 

 Differens 452 613,95 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 30 år

SUMMA 1 680 031,00 kr 2 223 204,26 kr Nusummefaktor 13,76 

 Differens 543 173,26 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 40 år

SUMMA 1 836 436,99 kr 2 430 178,11 kr Nusummefaktor 15,05 

 Differens 593 741,11 kr     

Befintlig byggnad BBR-modell Kalkylränta 6%

Energikostnad per år 122 052,42 kr     161 513,37 kr     Kalkyltid 50 år

SUMMA 1 923 773,28 kr 2 545 751,22 kr Nusummefaktor 15,76 

 Differens 621 977,94 kr     


