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ABSTRACT 
In Sweden the real estate sector accounts for 33 % of energy consumption and just 

below 10 % of the emission of carbon dioxide. As a consequence of the external pressure 

from climate change it’s in everybody’s interest to reduce the energy consumption and 

thus reduce the emission of carbon dioxide. An additional incentive to reduce the energy 

consumption is the substantial increase of the energy price since the deregulation of the 

electricity market in 1996. 

In this study the techniques that exist to build multi-storey residential buildings with 

high energy performance will be investigated. Further the study intends to investigate 

the optimal energy performance from a real estate economic perspective. 

In order to investigate the optimal energy performance a model has been created with 

the parameters investment cost, rental revenues, operation and maintenance cost, 

discount rate and investment horizon. 

The result shows a relationship between a high investment cost and a high energy 

performance for newly constructed multi-storey residential buildings. Further the result 
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shows that the investment cost is the most important factor regarding the real estate 

economic profitability. The energy cost is the parameter in addition to the investment 

cost that affects the result to the greatest extent. The conclusion that can be drawn from 

the sensitivity analysis is that it’s rarely profitable to invest more money to obtain a 

higher energy performance. It’s worth noting that the object in this study with the 

lowest total cost had an energy performance below the national energy performance 

requirement for newly constructed multi-storey buildings. 
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SAMMANFATTNING 
I Sverige står bostadssektorn för 33 % av energianvändningen och för cirka 10 % av 

koldioxidutsläppen. Till följd av omvärldstrycket kopplat till klimatförändringarna ligger 

det i allas intresse att minska energianvändningen och därmed utsläppen av koldioxid. 

Ett ytterligare incitament till att minska energianvändningen är energipriset som ökat 

kraftig sedan avregleringen av elmarknaden 1996. 

I den här studien undersöks vilka tekniker som existerar för att bygga flerbostadshus 

med hög energiprestanda. Studien ämnar även att utreda vilken energiprestanda som i 

dagsläget är den optimala ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv.  

För att utreda vilken energiprestanda som är den optimala har en modell skapats med 

parametrarna investeringskostnad, hyresintäkter, drift- och underhållskostnad som 

likställs med energikostnaden, kalkylränta och investeringshorisont.  

Resultatet visar att det finns ett samband mellan en hög investeringskostnad och en hög 

energiprestanda för nybyggda flerbostadshus. Resultatet visar också att 

investeringskostnaden är den viktigaste faktorn för den fastighetsekonomiska 

lönsamheten. Energikostnaden är den parameter som utöver investeringskostnaden 

påverkar resultatet i störst utsträckning. Slutsatsen som kan dras av 

känslighetsanalysen är dock att det sällan är lönsamt att investera mer pengar för att 

erhålla en högre energiprestanda. Värt att notera är att objektet i studien med den lägsta 

totalkostnaden hade en energiprestanda under det nationella kravet för 

energiprestanda vid nybyggnation av flerbostadshus. 
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1. INTRODUKTION 
Fastigheter kräver energi för uppvärmning. Vilken energikälla som varit den mest 

populära för uppvärmning har genom historien varierat med hänsyn till prisbilden för 

olika energislag. Oljekrisen som på 1970-talet påverkade oljepriset kraftigt ökade 

populariteten för andra energikällor. Under de senaste åren har viljan att minska 

utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser identifierats som ytterligare en faktor för 

populariteten av olika energikällor. 

Omvandlingstrycket att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser har lett till 

högre krav på fastigheters energianvändning. För att uppnå EUs klimatmål för år 2020 

har ett direktiv tagits fram som innebär att alla nya byggnader senast år 2020 ska vara 

nära-nollenergibyggnader (Boverket E, 2010). En nära-nollenergibyggnad är en 

byggnad som under ett år har ett energinetto lika med noll. Boverket lyder under 

regeringen och är den myndighet som har ansvaret för att stifta de svenska kraven på 

energianvändningen för nybyggda fastigheter (Boverket C, 2012).  

För att minska energianvändningen krävs satsningar på förbättringar av teknik och 

energihushållning. Det finns idag tekniker för att bygga hus med en låg 

energianvändning det vill säga hög energipestanda (Boverket A, 2012). För att dessa 

tekniker ska vara intressanta för företag måste de vara konkurrenskraftiga ur ett 

ekonomiskt perspektiv. För att nå en hållbar lösning ur ett klimat- och 

fastighetsekonomiskt perspektiv krävs en dialog mellan regelsättarna och företagen. 

Följande studie avser att undersöka vilken energiprestanda som är den optimala ur ett 

fastighetsekonomiskt perspektiv. För att genomföra studien utfördes en kvantitativ 

undersökning för att ge underlag till en modell. Modellens inparameterar är 

produktionskostnad, hyresintäkter, drift- och underhållskostnad, kalkylränta och 

investeringshorisont och finns utförligt definierade i litteraturstudien. Litteraturstudien 

behandlar bostadspolitikens intressenter, de begränsande regelverken, de tekniska 

möjligheterna och energiprisets utveckling.  

Studien fokuserar på nybyggnation av flerbostadshus i storstadsregioner. Studien 

avgränsas till att studera kostnadsaspekterna på en fastighet under en given 

tidshorisont på 40 år.  
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2. PROBLEMFORMULERING, SYFTE, MÅL OCH METOD 

2.1 PROBLEMFORMULERING 

Ur EU direktivet om byggnaders energiprestanda (European Parliament B, 2010) utläses 

att alla nyproducerade hus år 2020 ska vara nära-nollenergihus. Representanter från 

byggbranschen hävdar att det med små medel går att bygga dubbelt så energieffektivt 

jämfört med dagens krav förutsatt att politiska direktiv ges angående energiprestanda. 

Hårdare krav på energiprestanda skulle enligt representanterna för byggbranschen öka 

innovationstakten och konkurrensen inom byggbranschen vilket skulle leda till sänkta 

byggkostnader. Boverket menar å andra sidan i en analys från år 2011 att det inte är 

fastighetsekonomiskt lönsamt att bygga hus med högre energiprestanda och undrar vem 

som ska betala den eventuella merkostnaden. Det tycks råda en oenighet om vilken 

energiprestanda som är den optimala ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. 

2.2 SYFTE 

Studien syftar till att bestämma den optimala energiprestandan ur ett 

fastighetsekonomiskt perspektiv och att bidra i debatten kring hur framtidens 

flerbostadshus bör utformas med avseende på energiprestanda. 

2.3 MÅL 

- Målet är att identifiera och utvärdera den optimala energiprestandan vid 

nybyggnation av flerbostadshus ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. 

 

- Identifiera vilka tekniker som används för att bygga flerbostadshus med hög 

energiprestanda. 

 

- Hitta nyckelparameterar och skapa en modell som visar på vilken den optimala 

energiprestandan är. 

 

- Analysera hur osäkerheten av ingående parametrar påverkar modellen. 

 

- Föra en diskussion kring hur modellen kan användas i debatten om kraven för 

energiprestanda. 

2.4 METOD 

I litteraturstudien identifieras de tekniker som finns för att bygga och värma upp 

energieffektiva flerbostadshus samt de politiska regelverk och förordningar gällande 

energiprestanda för fastigheter som existerar idag. Avsikten med litteraturstudien är att 

identifiera vilka faktorer som påverkar valet av energiprestanda vid nybyggnation av 

flerbostadhus. 
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De faktorer som identifierades i litteraturstudien som påverkar valet av energiprestanda 

vid nybyggnation av flerbostadshus har legat till grund för den modell som skapades. 

Modellen har för avsikt att behandla dessa faktorer som tillsammans med kalkylräntan 

och investeringshorisonten utgör inparametrarna i modellen. 

Data till modellen har erhållits genom en kvantitativ undersökning av flerbostadshus 

byggda eller under byggnation i storstadsregionen, företrädelsevis Stockholmsregionen.  

Modellens resultat har legat till grund för de slutsatser som dragits. Vidare har en 

känslighetsanalys av inparametrarnas påverkan på resultatet utförts och slutsatserna 

diskuterats. 
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3. LITTERATURSTUDIE 

3.1 FASTIGHETSSEKTORN UR ETT KLIMATPERSPEKTIV 

Brundtlandkommissionen definierar hållbar utveckling som ”…en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande 

generationer att tillfredsställa sina behov” (Brundtland Comission, 1987). 

Rockström för ett liknande resonemang där han beskriver nio begränsningar: ”Planet 

Boundaries” för en hållbar utveckling. En av dessa är ”Climate Change” som beskriver 

klimatförändringar till följd av utsläpp av växthusgaser (Rockström & et al., 2009). 

Sternrapporten förutspår att utsläppen av växthusgaser kommer fördubblas till år 2050 

om inga åtgärder genomförs. Det skulle leda till 50 % risk för en temperaturökning med 

5 grader (Stern, 2006). En sådan temperaturökning skulle leda till stora konsekvenser 

för vår planet  (IPCC, 2007). 

I rapporten ”Green Buildings – A Niche Becomes Mainstream” framgår att 

fastighetssektorn inom EU står för drygt 40 % av den slutgiltiga energianvändningen 

och 35 % av utsläppen av växthusgaser (Deutche Bank, 2010). I Sverige står byggande 

och byggnader för cirka 33 % av energianvändningen och för cirka 10 % av 

koldioxidutsläppen. Under en fastighets livscykel står energianvändningen för 85 % av 

driftskostnaderna. Det är därför viktigt att fokusera på att minska fastigheternas 

energianvändning (Sveriges Byggindustrier A, 2011). 

3.2 INTRESSENTER I BOSTADSPOLITIKEN 

I tre debattartiklar publicerade i Svenska Dagbladet Brännpunkt (Lago & et al., Hus kan 

byggas mer energisnålt, 2011) (Attefall, Bygg så som ni själva föreslår!, 2011) (Lago & et 

al., Brist på enhetliga krav fördyrar byggandet, 2011) diskuteras det huruvida ett 

striktare nationellt regelverk för energiprestanda vid nybyggnation av fastigheter bör 

införas.  

De parter som vill ha ett striktare regelverk är företrädare för den svenska 

byggindustrin, HSB och Naturvårdsverket. Bostadsminister Stefan Attefall hävdar dock 

med bakgrund i Boverkets konsekvensutredning (Boverket B, 2011) att det inte är 

fastighetsekonomiskt försvarbart att bygga med en högre energiprestanda ur varken ett 

byggkostnadsperspektiv eller ett livscykelperspektiv. Stefan Attefall påpekar dessutom 

att Boverkets regler är minimikrav och att de är striktast i Europa. Ett beslut från 

regeringen gällande nya minimikrav för energiprestanda väntades under sommaren år 

2011 men har ännu inte fattats (Lago & et al., Hus kan byggas mer energisnålt, 2011).  

Åsikterna skiljer sig åt och i följande avsnitt beskrivs de viktigaste intressenterna och 

deras ståndpunkter. 
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3.2.1 FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER 

År 2010 sysselsatte byggbranschen 305 000 personer och omsatte ca 8 % av Sveriges 

BNP, det vill säga 266 miljarder kronor (Sveriges Byggindustrier A, 2011).  

Fastighetsägaren är ofta ett privat eller kommunalt fastighetsbolag eller 

bostadsrättförening. Figur 3.1 visar antalet färdigställda flerbostadshus fördelat på 

ägarkategori. Andelen offentliga ägare har minskat till förmån för 

bostadsrättsföreningar sedan mitten av 1990-talet.  

 

FIGUR 3.1 FÄRDIGSTÄLLDA LÄGENHETER UPPDELAD EFTER ÄGARKATEGORI (STATISTISKA CENTRALBYRÅN F, 2012). 

De 50 största fastighetsägarna äger idag fastigheter till ett värde av ca 900 miljarder 

kronor. De tre största; Vasakronan, Akademiska Hus och Svenska Bostäder är alla 

statligt eller kommunalt ägda med ett fastighetsbestånd värt 76,1, 46,8 och 35,6 

miljarder kronor respektive år 2010. Den största privata aktören är Castellum med ett 

bestånd värt 30,3 miljarder kronor (Fastighetsvärlden, 2011).  

En annan aktör i byggbranschen av betydelse för studien är entreprenören vars uppgift 

är att utföra byggandet av flerbostadshus. Entreprenadkostnaden utgör den största 

delen av den totala produktionskostnaden (Bygganalys, 2012). 

Entreprenadverksamheten omsatte år 2010 150 miljarder kronor. De tre största 

aktörerna är Skanska, Peab och NCC (Sveriges Byggindustrier B, 2011). Figur 3.2. visar 

antalet färdigställda lägenheter fördelat på hustyp sedan 1984. Nybyggnation av 

lägenheter har avtagit kraftigt sedan början av 1990-talet.  
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FIGUR 3.2. FÄRDIGSTÄLLDA HUS UPPDELADE EFTER HUSTYP (STATISTISKA CENTRALBYRÅN F, 2012). 

3.2.2 BOVERKET 

Boverket är en myndighet som lyder under regeringen och är underställd 

Socialdepartementet. Boverket har som uppgift att genomföra de beslut som riksdag och 

regering fattar (Boverket C, 2012). Boverket ligger bakom BBR som innehåller allmänna 

föreskrifter och råd kring byggande inkluderat kraven på energiprestanda vid 

nybyggnation av flerbostadshus (Boverket D, 2012). 

3.2.3 REGERINGENS BOSTADSPOLITIK 

Regeringen har som övergripande mål för bostadsmarknaden ”att skapa en långsiktigt 

väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 

bostäder som svarar mot behoven” (Regeringen A, 2012). 

Idag är bostadsbristen stor i Stockholm. Länsstyrelsen i Stockholms län gör 

bedömningen att det fram till år 2030 behövs motsvarande 12 000 nya bostäder per år, 

vilket kan jämföras med år 2008 då byggande av 6 400 nya lägenheter påbörjades 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009). 

I årets budget prioriterar regeringen anslag till bostadsmarknaden genom att bland 

annat ”fortsätta arbetet tillsammans med aktörerna i byggsektorn för att pressa ner 

byggpriserna” och ”förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga fler och 

billiga bostäder för unga” (Regeringen A, 2012). Bostadsminister Stefan Attefall hävdar 

att för att kunna bygga fler bostäder krävs det en enklare och rakare väg fram tills att 

man kan börja bygga. Han belyser även att ändringar gjorts i PBL samt att det i vissa 

kommuner går att bygga flerbostadshus med hög energiprestanda kostnadseffektivt 

men när processen ska upprepas i en annan kommun är det inte möjligt då reglerna för 
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energiprestanda skiljer sig åt från kommun till kommun (Attefall, Så får regeringen fart 

på bostadsbyggandet, 2012). 

3.2.4 EU-DIREKTIV GÄLLANDE FASTIGHETERS ENERGIPRESTANDA 

År 2002 togs ett EU-direktiv fram med syfte att förbättra energiprestandan för 

fastigheter. I direktivet ingår även att ta hänsyn till inomhusklimatet och 

kostnadseffektivitet (European Parliament A, 2002). För att implementera det nya 

direktivet i Sverige har tre åtgärder vidtagits (Boverket E, 2010); 

 Införandet av systemet med energideklarationer 

 Förändringar i det svenska byggregelverket 

 Informationsarbete via energirådgivare och energikontor  

Enligt analyser gjorda av Boverket och Riksrevisionen har implementeringen av lagen 

om energideklarationer i stort varit lyckad med några få undantag som behöver 

korrigeras (Boverket E, 2010).  

EUs klimatmål för 2020 är att alla nya fastigheter senast vid utgången av 2020 ska vara 

nära-nollenergibyggnader (Boverket E, 2010) 

3.3 BYGGPROCESSEN 

De olika aktörerna i en generalentreprenad beskrivs enligt figur 3.3. 

 

FIGUR 3.3. DE OLIKA AKTÖRERNA I EN GENERALENTREPRENAD (BYGGSVERIGE.SE, 2012). 

En beställare beställer ett projekt av en byggherre. Byggherren är ofta en annan aktör 

specialiserad på projektledning men i vissa fall kan beställaren även vara byggherre. 

Byggherren beskrivs i PBL som ”den som för egen räkning utför eller låter utföra 

byggnads-, rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör eller byggmästare. 

Byggherren ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt 

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av PBL. Byggherren ska vidare se 

till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning” (Regeringskansliet A, 1987). 

Byggherren utser sedan en projektledare som i vissa fall, ofta vid stora projekt, har stöd 

av en projektgrupp för att leda projekteringen av arbetet och koordinera intressenter. 

Målet med projekteringen är att fastigheten ska utformas efter de krav som ställs av 

beställaren (Ekholm, 2009). Efter projekteringen handlas en entreprenad upp av en eller 

flera entreprenörer vars uppgift är att utföra den faktiska byggnationen. Om en aktör 
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ansvarar för alla delar i byggprocessen är entreprenadformen totalentreprenad 

(Ekholm, 2009). 

3.4 ENERGIKRAV 

Sverige har ett av Boverket framtaget nationellt regelverk för energiprestanda för 

nybyggnation av flerbostadshus. Reglerna är de striktaste i Europa (Attefall, Bygg så som 

ni själva föreslår!, 2011) och varierar geografiskt eftersom Sverige delas upp i olika 

klimatzoner med skilda krav på energiprestanda (Boverket B, 2011). I vissa fall har 

kommunerna stiftat egna striktare krav på energiprestanda. I följande avsnitt kommer 

de nationella och kommunala kraven på energiprestanda beskrivas. 

3.4.1 NATIONELLA KRAV PÅ ENERGIPRESTANDA 

Riksdagen röstade år 2005 igenom regeringens förslag om ett nationellt program för 

energieffektivisering och energismart byggande (Regeringen B, 2006). Enligt 

propositionen ska den totala energianvändningen per Atemp minskas med 20 % fram till 

år 2020 och med 50 % till år 2050 jämfört med energianvändningen år 1995. Till år 

2020 ska även beroendet av fossila bränslen i fastighetssektorn brytas i takt med att 

andelen förnyelsebar energi ökar. Detta beslut ligger till grund för de nationella 

energikrav som finns idag (Regeringen B, 2006).  

BBR som utgörs av föreskrifter och allmänna råd till PBL, PBF, BVL och BVF trädde i 

kraft den 1 januari 1994 (Boverket B, 2011). BBR revideras kontinuerligt, aktuell 

version är BBR19 (Boverket F, 2011). Under 2004 inleddes en revidering av BBR med 

syfte att utveckla tydligare och bättre verifierbara funktionskrav för energiprestanda. 

Ändringarna implementerades i juli 2006 och innebar att krav ställdes på fastigheters 

maximala energianvändning per Atemp, energiprestanda (Boverket B, 2011). I juli 2006 

ställde även Boverket ett nytt krav på energiprestanda vid nybyggnation beroende på i 

vilken klimatzon det byggs. Sverige delades även upp i tre klimatzoner från norr till 

söder (Boverket B, 2011). 

Den 1 februari 2009 fick Boverket i uppdrag av regeringen att se över och skärpa 

energikraven i BBR. Resultatet blev att reglerna skärptes med avseende på byggnader 

som använder elvärme och med krav på maximal installerad effekt för uppvärmning 

(Boverket G, 2008). 

 

Den maximalt tillförda energin för flerbostadshus beräknas som viktad köpt energi 

(Boverket I, 2009) och beräknas enligt ekvation 1. 

 

Eviktad = ∑ (eel×Eel + efv×Efv + ebp×Ebp + e s,v×Es,v) ≤ Ekrav [ kWhviktad/m2Atemp+garage] 

      Ekvation 1 
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(FEBY, Forum för energieffektiva byggnader, 2009). Energiformfaktorerna erhålls ur 

BFS 2008:20 BBR 16 (Boverket H, 2008). 

Reglerna för energiprestanda för flerbostadshus som har annat uppvärmningssätt än 

elvärme skärptes och implementerades i oktober 2011 enligt tabell 3.1 och tabell 3.2 

nedan (Boverket G, 2008). 

TABELL 3.1. ENERGIKRAV FÖR BOSTÄDER MED ANNAT UPPVÄRMNINGSSÄTT ÄN ELVÄRME FÖRE OKTOBER 2011 

(BOVERKET F, 2011). 

TABELL 3.2. ENERGIKRAV FÖR BOSTÄDER MED ANNAT UPPVÄRMNINGSSÄTT ÄN ELVÄRME EFTER OKTOBER 2011 

(BOVERKET F, 2011). 

För eluppvärmning är gränsen för energiprestanda i klimatzon I 95 kWh/ (m2Atemp*år),   

i klimatzon II 75 kWh/(m2Atemp*år) och i klimatzon III 55 kWh/ (m2Atemp*år) (Boverket 

B, 2011). 

3.4.2 KOMMUNALA KRAV PÅ ENERGIPRESTANDA 

Boverkets konsekvensanalys visar att det förekommer kommunala regler gällande 

energiprestanda för fastigheter. Till exempel finns lokala krav i Stockholms stad, Malmö 

stad, Jönköpings- och Linköpings kommun (Boverket B, 2011). Kraven på 

energiprestanda varierar i både omfång och styrka beroende på kommun. Några av 

dessa har tvingande lokala krav på att ansluta till fjärrvärmenätet. 52 av 221 kommuner 

har energikrav som är hårdare än Boverkets och hälften av dessa har krav på 

energiprestanda för byggnader som endast uppgår till 65 % av Boverkets krav. I 

E viktad (Tidigare regler)  

Klimatzon  I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning [kWh/(m2 
Atemp*år)] 

 150 130 110 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient U-
Värde [W/(m2*K)] 

 0,4 0,4 0,4 

E viktad (Nya regler) 

Klimatzon  I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning [kWh/(m2 
Atemp*år)] 

 130 110 90 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient U-
Värde [W/(m2*K)] 

 0,4 0,4 0,4 
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Stockholm stad, som ligger i klimatzon II, är gränsen för energiprestanda 55 kWh/ 

(m2Atemp*år) (Naturskyddsföreningen, 2012). 

3.5 UTFÖRANDET AV FLERBOSTADSHUS 

Det finns generella rekommendationer för utförande av flerbostadshus för att uppnå 

kraven på energiprestanda enligt tabell 3.2. Följande avsnitt ämnar beskriva 

uppvärmningsätt samt typ av ventilationssystem för flerbostadshus. Energieffektiva 

flerbostadshus omnämns idag med flera olika begrepp som till exempel passivhus och 

nära-nollenergihus (Blomsterberg, 2009). Dessa byggnadstyper har striktare krav än de 

generella rekommendationerna för flerbostadshus. Kraven för passivhus och nära-

nollenergihus kommer beskrivas i följande avsnitt. 

3.5.1 GENERELLA REKOMMENDATIONER FÖR FLERBOSTADSHUS 

För att uppnå kraven på energiprestanda för flerbostadshus har rekommendationer för 

klimatskalets utformning definierats enligt tabell 3.3 (Energimyndigheten A, 2011). 

Klimatskal U-värde 
(W/m2*K) Isolertjocklek (mm) 

Genomsnitt för husets klimatskärm 0,4  

Vindsbjälklag/tak 0,13 400-500 

Ytterväggar 0,18 300-400 

Golv (mot mark) 0,15 250-300 

Fönster 1,3  

Ytterdörr 1,3  
TABELL 3.3. U-VÄRDE OCH REKOMMENDERAD ISOLERINGSTJOCKLEK FÖR ATT MÖTA VÄRMEGENOMGÅNGSKRAVEN PÅ 

KLIMATSKALET I ETT FLERBOSTADSHUS MED ANNAT UPPVÄRMNINGSSÄTT ÄN ELVÄRME (ENERGIMYNDIGHETEN B, 

2012). 

U-värdet beskriver det totala värmegenomgångstalet i klimatskalet baserat på 

konvektion mellan ytorna och omgivande fluider samt ledning genom klimatskalets 

olika delar.  

Genom att ställa höga krav på klimatskalets utformning kan en hög energiprestanda 

förenas med ett gott inomhusklimat (Energimyndigheten B, 2012). Energimyndigheten 

rekommenderar att riktlinjerna för isolering enligt tabell 3.3 används vid nybyggnation 

av flerbostadshus. 10 cm tjock isolering med dagens material för väggar och bjälklag 

motsvarar ett U-värde på 0,5 W/(m2* K) (Energimyndigheten C, 2012) vilket inte möter 

kraven. För att uppfylla kraven krävs ett lägre U-värde vilket leder till tjockare väggar. I 

tabell 3.3 kan man utläsa att en isolertjocklek på 30-40 cm är nödvändig med hänsyn till 

dagens isolermaterial. 

Fönster och dörrar är de delar i klimatskalet med högst värmeförluster, betydligt högre 

än i resterande delar av klimatskalet. I moderna hus installeras fönster som resulterar i 
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låga värmeförluster, ett exempel är treglasfönster. Kravet för vanliga hus är enligt tabell 

3.3 1,3 W/(m2*K) för dörrar och fönster. 

3.5.2 UPPVÄRMNING, VARMVATTENFÖRSÖRJNING OCH VENTILATION I FLERBOSTADSHUS 

Flerbostadshus behöver ett system för uppvärmning av utrymmen och vatten. Ett 

ventilationssystem krävs för att förhindra fuktskador och säkra inomhusklimatet. 

Dagens flerbostadshus uppförs oftast med en fjärrvärmeväxlare tillsammans med ett 

ventilationssystem. Typ av ventilationssystem varierar i Sveriges bestånd av 

flerbostadshus. Det är allt från självdrag till toppmoderna system för från- och 

tilluftsventilation med värmeåtervinning. Självdrag innebär en införsel av luft genom 

otätheter och springor i klimatskalet (hus.se, 2012). Frånluften lämnar huset genom 

självdrag eller med hjälp av fläktar. För att möta dagens krav på energiprestanda vid 

nybyggnation rekommenderar Boverket att åtminstone ett frånluftssystem utan 

värmeåtervinning installeras (Boverket B, 2011). Ventilationssystemen är indelade i S-, 

F-, FX- FT och FTX-ventilation och förklaras i tabell 3.4. 

Ventilationssystem Funktion 

S-ventilation Självdrag 

F-ventilation Fläktventilation där endast frånluftflödet är fläktstyrt 

FX-ventilation F-ventilation med värmeåtervinning 

FT-ventilation Fläktventilation där både frånluft och tilluftflödena är fläktstyrda 

FTX-ventilation FT-ventilation med värmeåtervinning 
TABELL 3.4. VENTILATIONSSYSTEM OCH DERAS FUNKTION (HELSINGBORGSSTAD, 2012). 

   
    

Frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX) fungerar så att frånluftens värme tas 

till vara med hjälp av en värmeväxlare. Värmeväxlaren värmer varmvattnet eller 

radiatorslingorna i huset. Tilluften tas till exempel in genom ventiler i väggarna intill 

radiatorerna (Energimyndigheten I, 2012).  

Figur 3.4 ger en schematisk bild av ett FTX-system. Skillnaden mellan ett FX-system och 

ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX) är att frånluften (4) värmer upp 

tilluften (1) via en värmeväxlare (2) vilket gör att tilluften redan är väl tempererad när 

den tas in i huset (3) (Energimyndigheten D, 2012). Ett FTX-system tillsammans med en 

spetsvärmare kan i ett välisolerat hus ersätta ett traditionellt vattenburet 

radiatorsystem.  
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FIGUR 3.4. BESKRIVNING AV HUR ETT FTX-SYSTEM VÄRMER UPP DEN KALLA TILLUFTEN MED HJÄLP AV DEN VARMA 

FRÅNLUFTEN SOM VENTILERAS UT UR HUSET (ENERGIMYNDIGHETEN D, 2012). 

Livslängden för moderna ventilationssystem som FX och FTX beräknas till 20 år 
(Boverket B, 2011). 
 

3.5.3 REGLER FÖR PASSIVHUS 

Passivhusets funktion är tydligt definierat och framtaget inom Energimyndighetens 

program för passivhus och lågenergihus.  Målet med passivhus är att minimera behovet 

av tillförd effekt för uppvärmning av byggnader på ett rationellt sätt utan att göra avkall 

på den termiska komforten (FEBY, Forum för energieffektiva byggnader, 2009). Sveriges 

Byggindustrier beskriver passivhus ur ett mer tekniskt perspektiv där värmeförlusterna 

genom klimatskalet minimeras med ett lufttätt, välisolerat klimatskal, fönster och dörrar 

med låga U-världen och en effektiv ventilation med värmeåtervinning (Sveriges 

Byggindustrier A, 2011). 

Kravspecifikationen för passivhus utgår från den funktionella definitionen, det vill säga 

att värmebehovet ska klaras med en distribution av värme via hygienluftsflödet (Feist, 

2005). Energikraven för passivhus är definierade för att ha betydligt högre 

energiprestanda än kraven för nybyggnation av flerbostadshus enligt tabell 3.1 (FEBY, 

Forum för energieffektiva byggnader, 2009).  

Energiåtgången i ett passivhus fås ur formeln för viktad tillförd energi (ekvation 1) med 

BBR16 (BFS 2008:20) viktningsfaktorer för södra Sverige (Zon III) eel=2, efv=ebp=1 och 

es,v=0 (Boverket J, 2008). Nationell konsensus kring viktningsfaktorerna saknas vilket 

ger krav på energiprestanda för passivhus enligt tabell 3.5. 
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Klimatzon Eviktad [kWh/(m
2Atemp+garage *år)] 

Zon III ≤ 60 

Zon II ≤ 64 

Zon I ≤ 68 
TABELL 3.5. ENERGIPRESTANDA FÖR PASSIVHUS BEROENDE PÅ KLIMATZON (FEBY, FORUM FÖR ENERGIEFFEKTIVA 

BYGGNADER, 2009). 

Det finns inga fastställda krav på vilken sorts isolering eller högsta U-värde som ett 

passivhus ska ha, det finns dock ett riktvärde på 0.1 W/(m2*K) för att kravet på 

energiprestanda ska kunna uppfyllas. Ett så lågt U-värde kräver tjocka väggar med 

dagens isolermaterial och energimyndigheten beskriver att en isolering på 50 cm kan 

uppnå riktvärdet för U-värdet på drygt 0.1 W/(m2*K) (Energimyndigheten C, 2012). 

Gränsvärdet för fönster är 0,9 W/(m2*K) för passivhus. Ambitionen är att sänka värdet 

till 0,8 W/(m2*K). För att nå detta krävs att moderna treglasfönster ackrediterade med 

rådande ISO-standard installeras (FEBY, Forum för energieffektiva byggnader, 2009). 

3.5.4 UPPVÄRMNING, VARMVATTENFÖRSÖRJNING OCH VENTILATION FÖR PASSIVHUS 

För att möta energiprestandakravet för passivhus enligt tabell 3.5 krävs att 

uppvärmningssystemet designas därefter. Ett ventilationssystem kombineras vanligen 

med fjärrvärme eller en värmepump. Det rekommenderas att ventilationssystemet har 

värmeåtervinning som reducerar systemförlusterna med minst 70 % jämfört med ett 

frånluftssystem utan värmeåtervinning. (FEBY, Forum för energieffektiva byggnader, 

2009). 

3.5.5 REGLER FÖR NÄRA-NOLLENERGIHUS 

Ett nära-nollenergihus är ett passivhus som över året har ett energinetto lika med noll. 

Det vill säga att hushållet producerar lika mycket energi via förnyelsebara energikällor 

som hushållet under samma år använder. 

3.6 UPPLÅTELSEFORM FÖR FLERBOSTADSHUS 

I Sverige finns det tre olika upplåtelseformer för flerbostadshus; hyresrätter, 

bostadsrätter och äganderätter, som sedan 1 maj 2009 tillåts som upplåtelseform 

(Boverket K, 2012). En hyresrätt innebär att hyresgästen hyr en lägenhet av en 

hyresvärd som ofta är fastighetsägaren. Genom att köpa en bostadsrätt erhålls en andel 

in en bostadsrättsförening som äger en fastighet. Bostadsrätten innefattar också en 

nyttjanderätt för en lägenhet i fastigheten (Boverket K, 2012). Upplåtelseformen 

äganderätt skiljer sig från bostadsrätt genom att man äger en specifik lägenhet i en 

fastighet och inte en del av en bostadsrättsförening. 

Figur 3.5 visar att andelen färdigställda flerbostadshus har dominerats av hyresrätter 

men att andelen bostadrätter ökat på senare år. Andelen äganderätter var år 2010 i stort 

sett obefintlig.  
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FIGUR 3.5. ANTALET FÄRDIGSTÄLLDA LÄGENHETER UPPDELADE EFTER UPPLÅTELSEFORM (STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

F, 2012). 

3.7 GENERELLA KOSTNADER FÖR FLERBOSTADSHUS 

De generella kostnaderna för fastighetsägaren är produktionskostnaden och de löpande 

drift- och underhållskostnaderna. Följande avsnitt avser att behandla dessa kostnader. 

3.7.1 PRODUKTIONSKOSTNAD 

Produktionskostnaden är det pris fastighetsägaren betalar för hela fastigheten 

(Boverket M, 2012). I produktionskostnaden ingår bland andra de kostnadsdrivande 

faktorerna definierade i tabell 3.6. enligt CalcNets redovisningsmodell (Bygganalys, 

2012). 

Entreprenadkostnad Byggherrekostnad 

Mark/Anläggning Projektering 

Hus Byggledning 

VVS Kontroll 

El Byggherreadministration 

Transport Myndighetsavgifter 

Styr och övervakning  
TABELL 3.6. SPECIFICERING AV PRODUKTIONSKOSTNADENS OLIKA DELAR (BYGGANALYS, 2012). 

Den genomsnittliga produktionskostnaden för flerbostadshus var år 2010 i 

storstadsregionerna 26 404 kr/Atemp för hyresrätter (Statistiska Centralbyrån D, 

2012). För bostadsrätter är produktionskostnaden cirka 30 % högre (Statistiska 

Centralbyrån E, 2012) vilket ofta förklaras med att de byggs med en högre standard på 

inredningen. 
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3.7.2 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER 

Underhållskostnader ses som en investering i fastigheten som ska generera ett framtida 

restvärde. Målet är att återställa en fastighets standard och funktion (Hansson, Olander, 

& Persson, 2008). Figur 3.6. visar fördelningen av drift- och underhållskostnader för ett 

flerbostadshus med fjärrvärme som uppvärmningssätt (Repab, 2009).  

 

FIGUR 3.6. DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER FÖR FLERBOSTADSHUS MED FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSÄTT 

(REPAB, 2009). 

Underhållsbehovet beror på var i livscykeln fastigheten är och kostnaderna ökar med 

tiden. Ett exempel på underhåll är filtren i ett FTX-system som behöver bytas cirka en 

gång per år (Energimyndigheten D, 2012).  

Drift definieras som kortsiktiga kontinuerliga åtgärder vilka syftar till att upprätthålla 

funktionen hos till exempel ett flerbostadshus (Svensk Byggtjänst, 2004). Sammanfattat 

består driftkostnaden av kostnader för energianvändning, skötsel och 

vattenförbrukning. Från år 2009 till år 2010 ökade driftkostnaderna för samtliga 

flerbostadshus. Precis som året innan var uppvärmningskostnaderna, som steg med 

cirka 10 %, den stora orsaken (Statistiska Centralbyrån C, 2010). 

Uppvärmningskostnaden utgör den största delen av driftskostnaden. 
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3.8 ENERGI FÖR UPPVÄRMNING 

Uppvärmningssystem för ett flerbostadhus är en stor investering. Systemet kommer 

vara i drift i många år framöver. Valet av uppvärmningssystem har stor inverkan på 

drift- och underhållskostnaderna (Energimyndigheten E, 2012) vilka har varierat sedan 

1970-talet enligt figur 3.7. Idag står uppvärmingen med fossila bränslen för en historiskt 

liten andel (Energimyndigheten K, 2011). Dess minskning till förmån för fjärrvärme 

startade i samband med oljekrisen på 1970-talet då priset på olja ökade kraftigt.  

 

FIGUR 3.7. TOTAL AREA FLERBOSTADSHUS FÖRDELAD EFTER UPPVÄRMNINGSSÄTT 1976-2010 (ENERGIMYNDIGHETEN G, 

2011). 

I följande avsnitt kommer fjärrvärme och el som uppvärmningssätt att beskrivas. 

Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet. El används för att driva 

luftvärmepumpar och i de moderna ventilationssystemen med värmeåtervinning. 

3.8.1 FJÄRRVÄRME FÖR UPPVÄRMNING 

Fjärrvärmen står idag för 93 % av uppvärmningen av utrymmen och vatten i Sveriges 

flerbostadshus (Energimyndigheten J, 2010). Ett fjärrvärmesystem fungerar genom att 

det i en central anläggning värms vatten vid förbränning av energibärare. Det heta 

vattnet distribueras sedan till kund genom välisolerade rör nedgrävda i marken. Det 

heta vattnet värmer sedan genom en värmeväxlare till exempel radiatorer och vatten i 
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flerbostadshusen. Figur 3.8 nedan visar fördelningen av energibärare i Sveriges 

fjärrvärmeverk (Energimyndigheten J, 2010). 

 

FIGUR 3.8. ENERGIBÄRARE I  FJÄRRVÄMEPRODUKTIONEN (ENERGIMYNDIGHETEN K, 2011). 

Fjärrvärme är den energiform som tillsammans med vindkraft har haft den största 

tillväxten under 2000-talet. Fjärrvärmens marknadsandel i förhållande till andra 

uppvärmningssätt illustreras i figur 3.7. 

I rapporten Fjärrvärmen i Framtiden räknar man med ett minskat behov av 

uppvärmning i Sveriges flerbostadshus (Sköldberg & et al., 2011). De framtida 

leveranserna av fjärrvärme i absoluta kWh förutspås sjunka något. Detta till följd av 

minskad efterfrågan i takt med att energieffektiviseringsåtgärder genomförs i Sveriges 

flerbostadshus samt klimatförändringarna som spås höja utomhustemperaturen. 

Fjärrvärmens marknadsandel förutspås vara konstant eller minska marginellt.  

3.8.2 EL FÖR UPPVÄRMNING 

De moderna ventilationssystemen med värmeåtervinning som beskrivs i avsnitt 3.5.2 

används i passivhus och andra flerbostadshus med hög energiprestanda. Dessa 

flerbostadshus använder en större andel el för uppvärmning än hus som har ett 

ventilationssystem utan värmeåtervinning (Boverket G, 2008). 

I Sverige produceras cirka 150 TWh el årligen. 90 % av produktionen kommer från 

baskraften som består av vatten- och kärnkraft samt kraftvärme (Energimyndigheten H, 

2012). År 2011 genererade vattenkraften 65,8 TWh, kärnkraften 58 TWh, kraftvärmen 

16,4 TWh och vindkraften 6,1 TWh. Figur 3.9. visar elproduktionens sammansättning 

för de mest betydelsefulla energislagen sedan 1970. 
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FIGUR 3.9. ELPRODUKTIONENS SAMMANSÄTTNING (STATISTISKA CENTRALBYRÅN F, 2012). 
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Svensk Energi visar i figur 3.10. ett visionsscenario om hur det svenska samt nordiska 

elproduktionssystemet kommer se ut fram till år 2050.  

 

 

FIGUR 3.10.  VISIONSSCENARIO FÖR ELPRODUKTIONSSYSTEMET I SVERIGE OCH NORDEN (REKONSTRUKTION) (SVENSK 

ENERGI B, 2011). 

Ur figur 3.10 går att utläsa att användningen av kol och olja förutspås minska i Norden 

och sluta användas för elproduktion i Sverige. Marknadsandelen av Biomassa, torv och 

avfall samt gas förväntas öka till år 2050.  
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3.9 ENERGIPRIS 

Kostnaden för uppvärmning beskrivs i avsnitt 3.7.2 som en viktig faktor för de totala 

drift- och underhållskostnaderna. Kostnaden för uppvärmning beror av energipriset på 

el och fjärrvärme. 

I ”Sveriges framtida energiförsörjning” identifieras två centrala frågor för framtidens 

energipris. Dessa är ”Hur kraftigt kan vi fortsatt effektivisera energianvändningen?” 

samt ”Hur påverkar den ekonomiska tillväxten energibehovet?” (ÅF, 2011).  

Sambandet mellan tillväxt mätt i BNP och användningen av energi har länge ansetts vara 

starkt. Figur 3.11 visar dock att sedan slutet av 1980-talet har energianvändningen sett 

till Sveriges BNP minskat, något som också bekräftas i Svenskt näringslivs rapport (ÅF, 

2011) 

 

FIGUR 3.11. BNP SOM EN FUNKTION AV ENERGIANVÄNDNING (ENERGIMYNDIGHETEN F, 2008). 

Den framtida efterfrågan av energi förutspås därför öka marginellt. (ÅF, 2011). I 

följande avsnitt kommer fjärrvärme- och elpriset beskrivas. 

3.9.1 FJÄRRVÄRMEPRISET - FRÅN AVREGLERING TILL IDAG 

Samtidigt som elmarknaden avreglerades år 1996 avreglerades även 

fjärrvärmeverksamheten. Innan avregleringen fick priset på fjärrvärme inte vara högre 

än kommunens produktionskostnad. Avregleringen medförde att 

fjärrvärmeverksamheten skulle drivas på ett affärsmässigt sätt med friare prissättning 

(Fastighetsägarna, 2009). 

Sedan avregleringen 1996 har fjärrvärmepriset ökat kraftigt vilket utläses från figur 

3.12. 
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FIGUR 3.12. FJÄRRVÄRMEPRISETS UTVECKLING (STATISTISKA CENTRALBYRÅN G, 2012). 

Fjärrvärmepriset för flerbostadshus och större fastigheter består av tre olika delar; en 

fast avgift för utbyggnad, underhåll och administration av fjärrvärmenätet, en kostnad 

för energibärare och en flödestaxa som beror på hur mycket varmvatten som flödar 

genom fastighetens värmeväxlare (Borlänge energi, 2012). 

Näringslivsdepartementet överlämnade den 29 april 2011 förslaget att 

fjärrvärmemarknaden ska konkurrensutsättas i större utsträckning. Förslaget går ut på 

att fjärrvärmenäten öppnas för tredje part det vill säga andra aktörer än nätägaren 

(Näringsdepartementet, 2012).  

3.9.2 FJÄRRVÄRMEPRISETS UTVECKLING FRAMÖVER  

Det är osäkert hur fjärrvärmepriset kommer utvecklas om tillträde för tredje part ges till 

fjärrvärmenäten. Utvecklingen antas bero på i vilken utsträckning näten kommer 

öppnas upp och hur de olika aktörerna väljer att agera för att möta den nya 

konkurrenssituationen (Lindholm & Ångström, 2010). 

3.9.3 ELPRISET - FRÅN AVREGLERING TILL IDAG 

Elmarknaden i Sverige avreglerades den 1 januari 1996. Det innebar att den tidigare 

energilagstiftningen med en monopolsituation övergick till en konkurrenssituation där 

det skulle vara möjligt för nya elproducenter att ta sig in på marknaden. Syftet med 

avregleringen var att effektivisera elmarknaden och att gynna konsumenterna 

(Regeringen C, 1994). 

Efter avregleringen har elpriserna stigit kraftigt och det förklaras dels av att flera 

kärnreaktorer stått avställda under perioder, dels av att det svenska elsystemet byggts 

400

450

500

550

600

650

700

750

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

k
r 

/
 M

W
h

 

År 

Fjärrvärmepris 

Fjärrvärmepris

Genomsnittlig årlig
prisutveckling 3,5 %



 

 

 34  
 

ihop mer med det europeiska där priset på el är högre samt att beskattningen av elen 

nästan tredubblats sedan 1996 (Svensk Energi A, 2011), (Karlsson L.-I. , 2012). 

Figur 3.13 nedan visar en genomsnittlig prisutveckling på 8,8 % för tillsvidareavtal för el 

vilket är ett av de vanligaste elavtalen. (Statistiska Centralbyrån B, 2012) 

 

FIGUR 3.13. ELPRISETS UTVECKLING VID TILLSVIDAREAVTAL (STATISTISKA CENTRALBYRÅN I, 2012). 

Sedan november 2011 styrs elpriset av i vilken del i Sverige elen används. Landet delas 

upp i fyra olika delar från norr till söder. Målet är att uppnå en marknadsmässig 

prissättning av el i Sverige. (Svensk Energi C, 2012). 

Av det totala elpriset som betalas av konsumenten står skatten för en betydande del. 

Beskattningen av el sker i flera steg och beror på var i landet elen används. Till det totala 

priset för elnät, elhandel och myndighetsavgifter tillkommer moms på 20 % vilket 

betyder att konsumenten betalar skatt på en redan skattad summa (Statistiska 

Centralbyrån A, 2011).  

Figur 3.14 illustrerar ett hushåll i ett flerbostadshus i södra Sverige med en 

energianvändning på 2000 kWh/år och 1-årsavtal. Priset för elenergin utgör drygt en 

tredjedel av det totala elpriset.  De olika komponenterna varierar i storlek beroende på 

hur stor elanvändningen är och i vilken typ av bostad kunden bor. (Statistiska 

Centralbyrån A, 2011) 
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FIGUR 3.14. ELPRISETS BESTÅNDSDELAR (STATISTISKA CENTRALBYRÅN A, 2011). 

3.9.4 ELPRISETS UTVECKLING FRAMÖVER 

En viktig parameter för det framtida elpriset är hur utbudet och efterfrågan kommer att 

se ut. I ”Sveriges framtida energiförsörjning” (ÅF, 2011) och i ”Vägval för framtidens 

energianvändning” (Ingenjörsvetenskapsakademin, 2009) föreslås att användningen av 

klimatneutral el inom transportsektorn bör öka som drivmedel för att minska 

användningen av fossila bränslen. 

Om användningen av fossila bränslen ska minska samtidigt som användningen av el 

ökar ställer det krav på framtida klimatneutrala (Svenska Naturskyddsföreningen, 

2006) energikällor. Elforsks rapport ”El från nya och framtida anläggningar 2011” 

(Elforsk, 2011) visar att fossila energislag är billiga jämfört med många klimatneutrala 

alternativ bortsett från vattenkraft och kärnkraft (Bilaga 11.2). Beroende på vilken 

utveckling Sveriges elanvändning kommer ha förutspås ett underskott av el uppstå 

mellan år 2030 och år 2050 vilket skulle resultera i ökade priser. (ÅF, 2011) 

3.10 INCITAMENT FÖR HÖGRE ENERGIPRESTANDA   

Utöver ett striktare regelverk för energiprestanda kan andra uppmuntrande åtgärder 

skapa incitament till att bygga med högre energiprestanda. Exempel på sådana åtgärder 

är ekonomiska styrmedel och miljöcertifieringar vilka kommer beskrivas i följande 

avsnitt. 

3.10.1 EKONOMISKA STYRMEDEL 

EU:s klimatmål för år 2020 är att alla nyproducerade bostäder ska vara nära-

nollenergihus, något som ställer stora krav på bostädernas energiprestanda. Målet har 

satts upp i likhet med klimatmålen för fordonsindustrin. I Sverige finns till exempel 

skatterabatt för miljöbilar och differentierad fordonsskatt beroende på 
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koldioxidutsläpp. För fastigheter existerar idag inga ekonomiska styrmedel för att 

stimulera energieffektivt byggande (Lago & et al., Hus kan byggas mer energisnålt, 

2011). 

3.10.2 MILJÖCERTIFIERING 

Det finns ett urval av miljöcertifieringar för byggnader. En parameter i dessa 

miljöcertifieringar är energianvändningen. Intresset för dessa certifieringar har ökat de 

senaste åren och ett flertal studier har diskuterat huruvida det finns ekonomiska 

incitament för att bygga enligt riktlinjerna för dessa miljöcertifieringar.  

Studierna visar på att hyresgästerna inte är beredda att betala mera för ett hus som 

uppfyller kraven för miljöcertifieringar (Reuterskiöld & Fröberg, 2010). Det finns andra 

faktorer som pekar på att det kan finnas anledningar till att bygga enligt 

miljöcertifieringar. I rapporten ”Doing Well By Doing Good” finner författarna att 

uthyrningsgraden är större för miljöcertifierade byggnader jämfört med icke-

miljöcertifierade byggnader (Eichholtz & et al., 2009). Detta faktum och att hyresgäster 

tenderar att stanna längre i ett miljöcertifierat hus leder till att vakansrisken blir lägre 

vilket är ett incitament för att uppfylla kraven för miljöcertifieringar. (Reuterskiöld & 

Fröberg, 2010) 

3.11 TIDIGARE STUDIER AV ENERGIPRESTANDA I FLERBOSTADSHUS 

I en studie av flerbostadshus i Danmark jämförs flerbostadshus med olika 

energiprestanda och uppvärmningssätt (Marszal & Heiselberg, 2011). Resultatet visade 

att investeringar i energieffektivisering var mer lönsamt än satsningar på lokala 

förnybara energikällor för uppvärmning.  

Boverkets konsekvensutredning visar att det inte är fastighetsekonomiskt lönsamt att 

uppnå en hög energiprestanda i flerbostadshus med hjälp av ventilationssystem med 

värmeåtergivning (Boverket B, 2011).  
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4. INSAMLING AV DATA TILL MODELLEN 

4.1 KVANTITATIV UNDERSÖKNING 

För insamling av data till modellen skapades en enkät (bilaga 11.1) ut till de största 

byggföretagen i Sverige.  För att komma i kontakt med personer med tillgång till 

information om olika byggprojekt besöktes Samhällsbyggnadssektionens 

arbetsmarknadsdag, Lava.   

De största byggföretagens hemsidor genomsöktes efter ”referensobjekt”. Ett 

”referensobjekt” är ett byggprojekt som företaget presenterar på sin hemsida 

tillsammans med information angående det. Ett antal lämpliga flerbostadshus av  de 

identifierade ”referensobjekten” valdes ut för att användas i modellen. I de fall där 

informationen från hemsidorna inte var tillräcklig kontaktades de ansvariga personerna 

för respektive objektet per telefon och e-post. 

4.2 RESULTAT 

Resultatet av undersökningen via enkät (bilaga 11.1) gav inga användbara svar. Datan 

till modellen erhölls genom studien av ”referensobjekt”. Information om fem olika 

objekt presenteras i bilaga 11.3. 

Tabell 4.1 visar ett utdrag av resultatet (bilaga 11.3). De röda siffrorna är beräknade 

kostnader där omräkningsfaktorerna presenterade i avsnitt 5.2.1 använts. 

Objekt Energiprestanda 

[kWh/(Atemp*år)] 

BTA 

(m2) 

Atemp 

(m2) 

Produktionskostnad 

(kr) 

Produktionskostnad 

(kr/Atemp) 

A 50 6423,6 5781,2 157 680 000 kr 27 274 kr 

B 54 4677 4209,3 107 000 000 kr 25 420 kr 

C 64 7877 7089,3 120 000 000 kr 16 927 kr 

D 78 7298 6568,2 131 400 000 kr 20 005 kr 

E 110 4500 4050 88 442 500 kr 21 838 kr 
TABELL 4.1. UTDRAG UR RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNING (BILAGA 11.3). 

Objekten är uppförda av stora svenska företag i storstadsregioner med undantag för 

Objekt A som är lokaliserat i Växjö. De övriga objekten är lokaliserade i Stockholm och 

Malmö. Objekt A och B är klassade som passivhus. Objekt C och D ligger i 

Stockholmsområdet. Objekt E är ett referenshus beräknat med hjälp av Bygganalys 

beräkningstjänst CalcNet. Datan i tabell 4.1 används som indata i modellen. 

4.3 DISKUSSION 

Det visade sig vara svårt att erhålla data om projekt med flerbostadshus via den enkät 

som skickades ut till företag. Från enkäten erhölls inga svar på de ställda frågorna utan 

endast ett fåtal allmänna resonemang om byggnaders energiprestanda. Den delen av 

undersökningen som gav data till modellen var ”referensobjekten” på företagens 
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hemsidor. Tack vare att de flesta objekten hade en ansvarig person var det lättare att 

veta vem som skulle kontaktas för ytterligare data angående objekten. Insamlingen av 

data till modellen skulle ha underlättats av tillgång till en databas innehållande 

information kring färdigställda eller pågående byggprojekt.  
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5. MODELL FÖR BERÄKNING AV OPTIMAL ENERGIPRESTANDA 

5.1 EKONOMISK MODELL 

För att beräkna vilken energiprestanda som är den mest lönsamma används 

nuvärdesmetoden. Nuvärdesmetoden beräknar nuvärdet av framtida kassaflöden och 

används ofta vid framtagandet av investeringskalkyler för att jämföra olika 

investeringsalternativ (Olsson & Skärvad, 2008). Diskonteringen sker med en 

kalkylränta som tar hänsyn till avkastningskrav och inflation. De framtida kassaflödena 

beror av intäkter och kostnader. De årliga intäkterna består av hyresintäkter. 

Kostnaderna kan härledas till en initial investering och löpande drift- och 

underhållskostnader.  

              ∑
  

(   ) 
 
        Ekvation 2. 

Modellen är främst en kostnadsjämförelse men genom att anta en standardiserad hyra 

är det möjligt att belysa den relativa lönsamheten mellan de olika objekten. 

5.2 PARAMETRAR I MODELLEN 

Inparametrarna i den ekonomiska modellen är investeringskostnad, hyresintäkter, drift- 

och underhållskostnader, kalkylränta och investeringshorisont. För alla parametrar 

kommer antaganden och avgränsningar presenteras och motiveras. 

5.2.1 INVESTERINGSKOSTNAD 

I den ekonomiska modellen används produktionskostnad som investeringskostnad. 

Produktionskostnaden beskrivs i avsnitt 3.7.1 som summan av entreprenadkostnaden 

och byggherrekostnaden. För att uppnå en hög energiprestanda krävs noggrann 

projektering. Planlösningen och ventilationssystemet måste utformas så att systemet 

optimeras ur ett energiprestandaperspektiv. En mer omfattande projektering ökar 

rimligtvis projekteringskostnaderna. I resultatet (bilaga 11.3) redovisas därför 

projekteringskostnaden separat (ekvation 2).  

Produktionskostnad = Entreprenadkostnad + Projekteringskostnad + 

Byggherrekostnad    Ekvation 3. 

Det är svårt att i modellen uppskatta hur mycket högre projekteringskostnaden blir för 

ett flerbostadshus med högre energiprestanda, därför används standardiserade 

omräkningsfaktorer. Beroende på vilka kostnadsuppgifter som erhållits i 

undersökningen kommer Bygganalys påslag på entreprenadkostnaden enligt tabell 5.1 

användas för att beräkna produktionskostnaden. 
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Aktivitet Påslag på entreprenadkostnaden 

Projektering 16 % 

Byggherreadministration: 2 % 

Myndighetsavgifter:  3 % 
TABELL 5.1 PÅSLAG PÅ ENTREPRENADKOSTNADEN (BYGGANALYS, 2012). 

Produktionskostnaden beräknas i modellen per Atemp för att skapa en komparativitet 

mellan objekten i modellen oberoende av arean. Boverkets omräkningsfaktor mellan 

BTA och Atemp (ekvation 3) har använts i de fall där Atemp inte erhållits (Boverket L, 

2012).  

                  Ekvation 4. 

För omräkning mellan BOA och BTA kan Bygganalys omräkningsfaktor (ekvation 4) 

användas (Bygganalys, 2012). 

    (            )         Ekvation 5. 

För att nå hög energiprestanda beskrivs i avsnitt 3.5 att väggar med tjock isolering 

används vilket gör att andelen BOA per BTA är mindre i en fastighet med hög 

energiprestanda. Den lägre faktorn bör användas för omräkning av BTA till BOA för hus 

med hög energiprestanda (ekvation 5) och den högre faktorn för fastigheter med låg 

energiprestanda (ekvation 6). 

    (    )         Ekvation 6. 

    (    )         Ekvation 7. 

5.2.2 HYRESINTÄKTER 

Bruksvärdeshyra är den modell för hyressättning som används idag. Bruksvärdeshyran 

tar hänsyn till bland annat fastigheten och lägenhetens standard samt dess läge 

(Sernlind & Bergenstråhle, 2010). 

Avsnitt 3.10.2 beskriver att hyresgästernas betalningsvilja inte ökar för att bostaden har 

en högre energiprestanda eller är miljöcertifierad. En hög energiprestanda kan dock 

minska drift- och underhållskostnaderna. Täckningsbidraget för hyresintäkterna blir 

högre om drift- och underhållskostnader minskar vilket kan motivera en högre initial 

investering för fastighetsägaren. 

I modellen likställs bostadsrätter med hyresrätter. Vid införskaffandet av en bostadsrätt 

åtar sig köparen att betala en avgift till bostadsrättsföreningen som är fastighetsägare. 

Avgiften ska täcka bostadrättsföreningens lån samt drift- och underhållskostnader. 

Avgiften för en nybyggd bostadsrätt sätts i relation till prisbilden i området. En lägre 

drift- och underhållskostnad för bostadsrättsföreningen ger dock möjlighet till ett större 

lån och större räntekostnader utan att avgiften stiger vilket motiverar en högre initial 
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investering för fastighetsägaren. I båda fallen kommer den högre initiala investeringen 

belasta det säljande företaget. 

I modellen kommer alla objekt att behandlas som hyreshus. Intäkterna för 

fastighetsägaren kommer således att betraktas som hyresintäkter. Modellen begränsar 

sig till att endast utreda kostnadssidan eftersom en högre energieffektivitet eller 

miljöcertifiering inte ökar betalningsviljan hos slutkund. 

5.2.3 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER 

I avsnitt 3.7.2 beskrivs att det finns ett ökat behov av underhåll för avancerade 

ventilationssystem som FTX- eller FX-system. Det ökade behovet av underhåll kan till 

viss del kompenseras genom att hus utrustade med dessa ventilationssystem ofta 

saknar installerade radiatorsystem. I modellen antas drift- och underhållskostnaderna 

utöver energiförbrukningen för uppvärmning av utrymmen och vatten för varje objekt 

vara konstanta eftersom de ej påverkas av energiprestandan. 

I modellen beaktas endast energikostnaden för uppvärmning av utrymmen och vatten 

som drift- och underhållkostnader. Energikostnaden beräknas per A temp (ekvation 7).  

                                          Ekvation 8. 

Energipriset (ekvation 7) utgörs av fjärrvärme- och elpriset. I modellen beräknas 

energikostnaden (ekvation 8) som energiprestandan multiplicerat med ett viktat 

medelvärde av fjärrvärme- och elpriset. 

                              (                                 

                )    Ekvation 9. 

Fördelningen mellan användningen av fjärrvärme och el beror på vilket 

ventilationssystem som används. I modellen beaktas det genom att standardiserade 

förbrukningar enligt tabell 5.2 används i de fall där uppgifter om ventilationssystemets 

utformning saknas. 

Ventilationssystem Andel fjärrvärme  Andel el 

F - System 95 % 5 % 

FTX System 85 % 15 % 
TABELL 5.2. FÖRDELNING AV FJÄRRVÄRME- OCH ELANVÄNDNING FÖR UPPVÄRMNING AV UTRYMMEN OCH VATTEN 

BEROENDE AV VENTILATIONSSYSTEM (BOVERKET B, 2011). 

För energiprestanda i linje med kraven för passivhus används företrädelsevis ett FTX-

system för ventilation. I modellen kommer objekt med hög energiprestanda (<64 

kWh/(m2Atemp*år)) antas ha ett FTX-system för ventilation. Övriga objekt, om inget 

specifikt angivits, antas ha ett F-system installerat. 
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Det initiala energipriset sätts i modellen till 2009 års nivå 133 öre/kWh inklusive 

skatter och avgifter för el respektive 70 öre/kWh inklusive skatter och avgifter för 

fjärrvärme (Boverket B, 2011). Det är svårt att uppskatta det framtida utbudet och 

efterfrågan av energi. I figur 3.13 går det att utläsa att elpriset har ökat årligen med i 

snitt 8,8 % exklusive skattehöjningar sedan år 1996. En årlig ökning av energipriset på 

8,8 % antas framöver i modellen.  

I modellen antas att prisutvecklingen för el och fjärrvärme kommer att korrelera vilket 

baseras på nationalekonomisk teori om utbud och efterfrågan (Krugman & Wells, 2009). 

Där antas att el och fjärrvärme är substitut till varandra vilket innebär att en prishöjning 

av den ena varan ökar efterfrågan på den andra. I avsnitt 3.4.1 beskrivs att 

energiprestandans gränsvärde för flerbostadshus som värms upp med fjärrvärme är 

cirka 1,5 gånger högre än de flerbostadshus som enbart värms upp av el. Det 

tillsammans med att elpriset är cirka 1,5 gånger högre än fjärrvärmepriset leder till att 

kostnaden för att värma ett flerbostadshus blir konstant oavsett uppvärmningsslag 

(Statistiska Centralbyrån H, 2012) (Energimyndigheten, Statistiska Centralbyrån, 2012).   

5.2.4 KALKYLRÄNTA 

Kalkylräntan speglar avkastningskravet hos ett företag. Kalkylräntan tar hänsyn till den 

riskfria räntan och avkastningskravet och kan beräknas med hjälp WACC (Koller, 

Goedhart, & Wessels, 2010). I modellen antas precis som i Boverkets konsekvensanalys 

kalkylräntan till 4 % (Boverket B, 2011). 

5.2.5 INVESTERINGSHORISONT 

Investeringshorisonten beskriver en investerings ekonomiska livslängd. I modellen 

används som i Boverkets konsekvensanalys en investeringshorisont på 40 år (Boverket 

B, 2011).  
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6. RESULTAT 
Figur 6.1 visar den totala kostnaden för de fem olika objekten i tabell 4.1. Resultatet 

visar hur investeringskostnaderna och energikostnaderna fördelar sig på de totala 

kostnaderna med en investeringshorisont på 40 år, en kalkylränta på 4 % och en 

energiprisutveckling på 8,8 % per år. 

 

FIGUR 6.1. TOTAL KOSTNAD FÖRDELAD PÅ INVESTERINGSKOSTNAD OCH ENERGIKOSTNAD. 

Objekt A har den största investeringskostnaden och den största totala kostnaden. Objekt 

C har den lägsta investeringskostnaden och den lägsta totala kostnaden. Figur 6.1 visar 

att energikostnaden skiljer sig mellan de olika objekten. Slutsatsen som kan dras är att 

energikostnaden har en liten inverkan på den totala kostnaden och att 

investeringskostnaden har störst betydelse för lönsamheten. 
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Figur 6.2 visar sambandet mellan investeringskostnaden och energiprestandan hos de 

undersökta objekten. 

 

FIGUR 6.2. SAMBAND MELLAN INVESTERINSKOSTNAD OCH ENERGIPRESTANDA. 

Objekten med en högre energiprestanda har i de flesta fall en högre investeringskostnad. 

Slutsatsen som kan dras av trendlinjen är att det finns ett samband mellan en hög 

energiprestanda och en högre investeringskostnad.  
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Figur 6.3 visar den totala energikostnaden över investeringshorisonten på 40 år för de 

olika objekten med en årlig energiprisutveckling på 8,8 % och en kalkylränta på 4 %.  

 

FIGUR 6.3. TOTAL ENERGIKOSTNAD ÖVER INVESERINGSHORISONTEN PÅ 40 ÅR. 

Objekt E har den lägsta energiprestandan och objekt A den högsta vilket resulterar i att 

de har den högsta respektive den lägsta energikostnaden. Trendlinjen tyder på att den 

totala energikostnaden ökar exponentiellt med en lägre energiprestanda.  
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Figur 6.4 visar nuvärdet av de årliga energikostnaderna med en investeringshorisont på 

40 år, kalkylränta på 4 % och en energiprisutveckling på 8,8 % per år. 

 

FIGUR 6.4. NUVÄRDET AV DE ÅRLIGA ENERGIKOSTNADERNA. 

Skillnaden i energikostnad per år mellan Objekt E med den lägsta energiprestandan och 

Objekt A med den högsta energiprestandan ökar med tiden. Utvecklingen av objektens 

energikostnad tycks följa det exponentiella sambandet mellan energikostnaden och 

energiprestandan i figur 6.3.  

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

E
n

e
rg

ik
o

st
n

a
d

 (
k

r/
(A

te
m

p
*å

r)
) 

Investeringshorisont (år) 

Objekt E

Objekt D

Objekt C

Objekt B

Objekt A



 

 

 47  
 

Figur 6.5 visar sambandet mellan den totala kostnaden och energiprestandan för de 

undersökta objekten. 

 

FIGUR 6.5. SAMBAND MELLAN TOTAL KOSTNAD OCH ENERGIPRESTANDA. 

Resultatet visar att objektet med den lägsta totalkostnaden varken hade högst eller lägst 

energiprestanda. Slutsatsen som kan dras av figur 6.5 är att den optimala 

energiprestandan ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv är 64 kWh/(m2Atemp*år). 
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7. KÄNSLIGHETSANALYS 
En känslighetsanalys har gjorts för att ytterligare analysera resultatet från modellen 

genom att variera inparametrarna energiprisutveckling, investeringshorisont och 

kalkylränta. De varieras i intervall för att se om någon av inparametrarna har en stor 

inverkan på resultatet. Finns det någon inparameter som påverkar resultatet kraftigt 

innebär det en risk eftersom en liten osäkerhet i denna parameter ger stora utslag på 

resultatet. 

Figur 7.1 visar variationer av kalkylräntan mellan 2 % till 12 %. Antaganden om 

energiprisets utveckling är 8,8 % och investeringshorisonten är 40 år.  

 

FIGUR 7.1 TOTALKOSTNAD VID VARIATIONAV KALKYLRÄNTAN. 

Figur 7.1 visar att en variation av kalkylräntan påverkar totalkostnaden för de olika 

objekten. En hög kalkylränta gör att framtida lägre energikostnader tack vara en högre 

energiprestanda blir mindre värda. Det gynnar således objekt C, D och E som har den 

lägsta investeringskostnaden. Vid en låg kalkylränta påverkas den totalakostnaden mer 

av de framtida energikostnaderna vilket gör att objekt D och E som har låg 

energiprestanda missgynnas. 

Kalkylräntan är avgörande för graden av lönsamhet hos de olika objekten. En 

kalkylränta mellan 8 % och 12 % ger entydiga resultat för vilket objektens totalkostnad.   

  

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2% 4% 8% 12%

T
o

ta
lk

o
st

n
a

d
 (

k
r/

A
te

m
p

) 

Kalkylränta 

A

B

E

D

C



 

 

 49  
 

I figur 7.2 har energiprisets framtida årliga utveckling varierats mellan 0 % och 16 %.  

Investeringshorisonten och kalkylräntan är satt till 40 år respektive 4 %.   

 

FIGUR 7.2. TOTALKOSTNAD VID VARIATION AV ENERGIPRISETS UTVECKLING. 

En hög årlig energiprisutveckling ökar de totala kostnaderna för objekten med en låg 

energiprestanda i störst utsträckning. En hög årlig energiprisutveckling gynnar objekt A 

och B som har högst energiprestanda. Värt att notera är att objekt C som har den lägsta 

totalkostnaden med dagens energipris är det mest lönsamma objektet vid alla 

undersökta årliga energiprisutvecklingar. De övriga objektens relativa lönsamhet 

varierar med energiprisets årliga utveckling. Känslighetsanalysen visar att energiprisets 

årliga utveckling påverkar den totala kostnaden i stor utsträckning.  
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Figur 7.3 visar totalkostnaden (investeringskostnaden tillsammans med ackumulerade 

årliga energikostnaderna) för de olika objekten när investeringshorisonten varieras från 

0 år till 60 år. Energiprisets utveckling och kalkylräntan är satt till 8,8 % respektive 4 %.  

 

FIGUR 7.3. TOTALKOSTNAD MED INVESTERINGSHORISONT 0-60 ÅR 

Figur 7.3 visar att objekten med en hög energiprestanda gynnas av den långa 

investeringshorisonten eftersom de totala besparingarna blir större. En slutsats som kan 

dras av figur 7.3 är att vilket objekt som är mest lönsamma inte skiljer sig åt när 

investeringshorisonten varieras mellan 0 och 60 år. Grafen visar dock att med en 

investeringshorisont längre än 42 år blir objekt E det minst lönsamma 

investeringsalternativet.  

En slutsats som kan dras av känslighetsanalysen är att modellen påverkas av variationer 

av inparametrarna kalkylränta, energiprisutveckling och investeringshorisont. En längre 

investeringshorisont tillsammans med en hög energiprisutveckling gynnar objekten 

med hög energiprestanda. Modellen tycks dock vara mest känslig för förändringar av 

energiprisets årliga utveckling och kalkylränta.  
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8. SLUTSATS 
Genom en litteraturstudie identifierades investeringskostnaden och drift- och 

underhållskostnaderna som de faktorer som driver lönsamheten vid en investering i 

flerbostadshus. Resultatet av studien visar på ett samband mellan en hög 

investeringskostnad och en hög energiprestanda. Slutsatsen av resultatet blir att en 

högre energiprestanda är något som investeraren ofta tvingas betala för. Den delen av 

drift- och underhållskostnaderna som varierar beroende på energiprestanda har i 

studien identifierats som energikostnaden för uppvärmning av hus och varmvatten.  

Utfallet av studien visar att energikostnaden är mindre känslig för förändringar av 

kalkylränta och investeringshorisont jämfört med förändringar av energipriset. 

Studien visar att objektet med den lägsta investeringskostnaden i samtliga fall är 

objektet med den högsta lönsamheten. Energikostnaden utgör en liten del av den totala 

kostnaden i förhållande till investeringskostnaden. Slutsatsen som kan dras av 

känslighetsanalysen är att det sällan är lönsamt att investera mer för att erhålla en 

högre energiprestanda. Fokus bör istället ligga på en låg investeringskostnad. Detta 

gäller under förutsättning att energipriset inte stiger i en högre takt än det gjort sedan 

1996. Värt att poängtera är att objektet med den lägsta totalkostnaden som ur ett 

fastighetsekonomiskt perspektiv är det mest lönsamma ligger under boverkets 

nationella regelverk för energiprestanda. 
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9. DISKUSSION 
För att bidra till diskussionen kring huruvida ett striktare nationellt regelverk för 

energiprestanda bör införas har en modell för att beräkna investeringars lönsamhet i 

förhållande till energiprestanda skapats. Det har varit möjligt att dra slutsatser kring 

hur mycket kalkylräntan, den årliga energiprisutvecklingen och investeringshorisonten 

påverkar utfallet och i vilken grad. Studien visar att energiprisutvecklingen och 

kalkylräntan har större påverkan på resultatet än investeringshorisonten.  

Slutsatsen som dragits av studien är att den mest lönsamma investeringen ur 

fastighetsekonomiskt perspektiv är den med lägst investeringskostnad. Objektet med 

den lägsta investeringskostnaden hade en högre energiprestanda än Boverkets 

nationella energiprestandakrav. Värt att notera är att det mest lönsamma objektets 

energiprestanda låg något över de lokala energiprestandakraven för Stockholms stad. 

Det ska dock poängteras att det föreligger en osäkerhet i studiens utfall på grund av det 

ringa antalet undersökta objekt. 

Det ringa antalet undersökta objekt beror på svårigheter med att erhålla all den 

nödvändiga information om objekten som krävs för modellen. Något som ses som en 

konsekvens av att det inte tycks råda konsensus kring hur produktionskostnader och 

areor redovisas. Den totala produktionskostnaden delas upp i olika poster beroende på 

vem som utför arbetet. Kostnaden delas till exempel upp i entreprenadkostnad, 

byggherrekostnad och total produktionskostnad. Det verkar inte heller råda konsensus 

kring vad som exakt ska ingå i varje post.  

Svårigheten att erhålla jämförbar data har gjort att flera standardiserade omräkningar 

behövts göras. De standardiserade omräkningarna leder till en osäkerhet i resultatet 

eftersom hänsyn inte tas till objektens unika egenskaper som till exempel väggtjocklek.  

Flerbostadshus med hög energiprestanda har ofta tjockare väggar vilket resulterar i 

mindre andel Atemp/BTA. Det ska dock understrykas att med tillgång till all nödvändig 

indata ger modellen ett bättre investeringsunderlag eftersom standardiserade 

omräkningar kan undvikas. 

För den med all nödvändig indata är den största svagheten i modellen antagandet om 

energiprisets utveckling. Det är svårt att förutspå det framtida energipriset. Det 

förväntade framtida utbudet och efterfrågan på klimatneutral energi tyder på att priset 

kommer öka och därför har en ökning i linje med de senaste 15 årens geometriska 

medelvärde använts. 

Av studien kan man dra slutsatsen att tekniken för att bygga flerbostadshus med hög 

energiprestanda existerar men att det är fastighetsekonomiskt lönsamt att investera i 

det alternativ med lägst investeringskostnad. Skulle en betalningsvilja hos 

hyresgästerna för ökad energiprestanda eller miljöcertifieringar uppstå på marknaden 

måste modellen revideras. Då krävs det att ytterligare hänsyn tas till hyresintäkterna, 



 

 

 53  
 

ett ämne för vidare studier. En högre energiprestanda vid nybyggnation av 

flerbostadshus är en förutsättning om Sverige ska uppnå EU:s klimatmål för år 2020. Om 

inte en högre betalningsvilja hos hyresgästerna uppstår för flerbostadshus med en högre 

energiprestanda aktualiseras därmed Stefan Attefalls fråga om vem som ska betala för 

en högre energiprestanda. 

Möjliga sätt att implementera en högre energiprestanda vid nybyggnation av 

flerbostadshus skulle kunna vara att införa ett striktare regelverk gällande 

energiprestanda. Risken är då att hyresgästerna får stå för kostnaden. Ett annat 

alternativ är statlig subvention för nybyggnation av flerbostadshus med hög 

energiprestanda likt miljöbilspremien i fordonsindustrin kan införas. Hur en sådan 

subvention skulle kunna utformas är ett område för vidare forskning. 
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11. BILAGOR 

BILAGA 11.1. UNDERSÖKNING 

Hej, 

Ämne 
Kandidatexamensarbete – Energiprestanda i flerbostads hus. 

Vilka är vi? 
Vi är två studenter Johan Wallnér och Christoffer Holm som går tredje året på Industriell 

Ekonomi med inriktning Energisystem. Som kandidatexamensarbete har vi valt att göra 

en undersökning av bostäder med fokus på kostnad, energiprestanda, riskminimering 

och investeringshorisonter (LCC-Analys).  Målet med arbetet är att för byggherren i 

förhållande till energiprestanda föreslå en kostnads- och intäktsoptimal väg framåt och 

bidra i debatten kring en förändring av dagens energikrav vid nyproduktion av 

flerbostadshus.  

Bakgrund 
Vårt arbete grundar sig på tre debattartiklar i Svenska Dagbladet (Lago & et al., Hus kan 

byggas mer energisnålt, 2011) (Attefall, Bygg så som ni själva föreslår!, 2011) (Lago & et 

al., Brist på enhetliga krav fördyrar byggandet, 2011) där representanter från 

byggbranschen hävdar att det är fastighetsekonomiskt försvarbart att bygga 

energisnålare än rådande regelverk. De för en diskussion med bostadsminister Stefan 

Attefall kring energikrav och fastighetsekonomi. 

Mål 
Målet med vårt arbete är att finna en kostnadsoptimal energiprestanda ur ett 

fastighetsekonomiskt perspektiv. Vi hoppas kunna bidra i debatten kring en eventuell 

skärpning av dagens energikrav vid nyproduktion av flerbostadshus. Vi har tänkt skapa 

en modell vars huvudsakliga parametrar är investeringskostnad, energiprisets 

utveckling och investeringshorisonter.  

Er hjälp 
Det vi behöver er hjälp med är att få ta del av era erfarenhetsvärden gällande 

produktionskostnad och energiprestanda. För att skapa en tyngd i vår studie är vi 

intresserad av att samla in ett stort underlag av produktionskostnader kontra 

energiprestanda.  Till vår studie är vi intresserade av att veta hur ni skulle välja att 

bygga under givna förutsättningar och till vilket pris med avseende på teknik (t.ex. 

värmesystem, isolering, platsbyggnation vs prefabricerat) och energiprestanda. Vi skulle 

gärna se att ni ger exempel på aktuella projekt eller projekt under utveckling som ligger 

i framkant inom området energiprestanda. 

__________________________________________________________________________________ 
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Sekretess 
Vi förstår att det här är känslig information som i fel händer kan missgynna er i en 

konkurrenssituation, informationen kommer endast användas i vårt 

kandidatexamensarbete som görs i KTHs regi. Ni får självklart läsa igenom arbetet innan 

de publiceras. Vi föreslår att om så önskas kan vi undvika att koppla ihop ert företag och 

de siffror ni delger.  

Förutsättningar 

Vi är alltså intresserade av att veta hur ni skulle välja att bygga ert billigaste och bästa 

hus ur ett långsiktigt perspektiv. Kostnad och energiprestanda är vi intresserade av.  

Förutsättningarna är ett flerbostadshus som byggs på ett öppet fält utan fördyrande 

omständigheter (t.ex. Garage). Vårt referenshus 1 har en uppvärmd golvarea på 1370 m2 

och en klimatskalarea på 1522 m2, huset värms med fjärrvärme. Vi önskar förslag på 

liknande hus men vill inte strikt begränsa oss utan är även intresserade av större och 

mindre hus samt med annat uppvärmningsalternativ. 

Hur skulle ni välja att bygga? 

Typ av hus: 

Area: 
BTA: 
BOA: 
LOA: 
BIA: 
 
Geografisk Placering: 
 
Total energiförbrukning [kWh/(m2*år)]: 
Uppvärmning: 
Fastighetsel: 
Varmvatten: 
 
Kostnad för beställaren (nyckelfärdigt hus inkl. moms): 2 
Totalkostnad ex mark (inkl. moms): 
Entreprenadkostnad (inkl. moms): 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

                                                        
1  Hämtad från Boverkets konsekvensutredning, Revidering av avsnitt 9 

Energihushållning i BBR, 

http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-

konstruktionsregler/BBR_19/Konsekvensutredning_Energi.pdf 
2 Dela gärna upp i egna delsummor om så önskas. 

http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-konstruktionsregler/BBR_19/Konsekvensutredning_Energi.pdf
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-konstruktionsregler/BBR_19/Konsekvensutredning_Energi.pdf
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Har ni möjlighet skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter också; 
 
Klimatskalarea 

Väggtjocklek (ytterväggar) 

Platsbyggt/Prefabricerat 

Värmesystem/ Ventilation (FTX, FX, F-system) 3 

__________________________________________________________________________________ 

Tack på förhand  

Christoffer Holm, Johan Wallnér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 F- system = Frånluftsventilation, FVP= Frånluftsvärmepump med värmeåtervinning, 

FTX = FTX-system. 
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BILAGA 11.2. KOSTNAD FÖR NYPRODUKTION AV OLIKA ENERGIKÄLLOR
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BILAGA 11.3 PRODUKTIONSKOSTNAD 
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BILAGA 11.4 PROJEKTPLAN 

 



 

 

 67  
 

 

 


