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Abstract 
Purpose: With the new energy requirements that Boverket has released for 2020, 

there is a big need for the construction industry to find out what consequences the new 

requirements could lead to. In a study by Ruud, Östman and Orädd (2016) it is 

mentioned that to lower the energy demand for apartment buildings from 1965 to 

1975 to today's standard will require up to 50 millimetre extra insulation, as well as 

measures for higher airtightness. The extra insulation affects the building's living 

space which is an important parameter for a building's economy over time as it is the 

heated indoor surface that a property owner may charge. 

The goal of this work was to investigate the consequences that arise in industrial 

construction due to measures put in to accommodate the new energy requirements 

coming into force in 2020. 

Method: The project is a case study that uses document analysis and calculations in 

the form of energy usage software VIP-energy. The document analysis primarily dealt 

with Boverket:s documents on future energy requirements which was processed with 

calculations to compare the building before and after the requirement change. 

Findings: Depending on the start conditions an industrial building company has, the 

energy requirements will affect the result in different ways. If the company has the 

possibility to build the walls outwards, the living space will not get significantly 

affected by the energy requirements. For companies that use the truck's loading area 

to the limit, the company will be forced to build the walls inward, creating a balance 

between energy requirements and energy use. For each building that adjust the walls 

inward, there is an optimal wall thickness, provided that the building is an apartment 

building with apartments smaller than 35 square meters. In average, the buildings with 

electric heating loses 5 % living space 

Regarding the heating system, it is clear that district heating got favored in the energy 

requirement change, however the change is to minor to change anything between the 

energy types. 

When it comes to the buildings life cycle cost it can be concluded that the new energy 

requirements do not help the buildings economically. To little is saved by insulating a 

house from an energy use perspective 

Implications: Despite that the energy change favored district heating, the change is 

too small to change anything between the different heating systems. The project also 

concluded that companies in industrial construction will need to focus their efforts on 

other things than wall thicknesses in order to reduce energy use in their buildings. 

Limitations: The work is more or less limited to modular systems with apartments 

with less area than 35 square meters because the new energy requirements give this 

kind of buildings better energy alleviations. The study is also limited to only studying 

changes in insulation thicknesses and therefore does not take up changes in 

airtightness or other energy-saving measures. 

Keywords: BBR(B), Industrial construction, Life cycle cost analysis, Specific energy 

use
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Sammanfattning 
Syfte: Med de nya energikraven som Boverket har släppt inför år 2020 finns det ett 

stort behov hos byggnadsindustrin att ta reda på vilka konsekvenser införandet av nya 

reglerna kan leda till. Ruud, Östman och Orädd (2016) säger att det krävs 50 

millimeter extra isolering samt åtgärder för högre lufttäthet för att få ner 

energibehovet för flerfamiljshus från 1965-1975 till dagens standard. Den extra 

isoleringen påverkar byggnadens boyta, vilket är en viktig parameter för en 

byggnadsekonomi över tid då det är den uppvärmda ytan som en fastighetsägare kan 

ta betalt för. 

Målet med arbetet var att utreda de konsekvenser som uppstår i industriellt 

träbyggande på grund av åtgärderna som sätts in för att tillgodose de nya energikraven 

som träder i kraft år 2020. 

Metod: Undersökningen är upplagd som en fallstudie och använder sig av 

dokumentanalys och beräkningar i form av energianvändningsprogramvaran VIP-

Energy. Dokumentanalysen behandlade i huvudsak Boverkets handlingar om 

kravändringarna vilket sedan användes till energiberäkningarna. Energiberäkningarna 

jämförde huset före och efter kravändringarna för att svara på frågeställningarna. 

Resultat: Beroende på vilka förutsättningar ett modulföretag har påverkar 

energikraven resultatet på olika sätt. Har företaget möjlighet att bygga väggarna av 

modulen utåt kommer energikraven inte påverka boytan nämnvärt. För företag som 

använder lastbilens lastyta till det yttersta blir företaget tvingat till att bygga väggarna 

inåt, vilket skapar en balans mellan energikraven och energianvändningen. För varje 

byggnad som anpassar sina väggar inåt vid ökad isolering finns det en optimal 

väggtjocklek, förutsatt att byggnaden är ett flerbostadshus med mindre lägenheter än 

35 kvadratmeter. I snitt så förlorar eluppvärmda hus cirka 5 % boyta. 

Resultatet av undersökningen angående värmesystem ser att fjärrvärme har gynnats 

men inte tillräckligt för att ändra något mellan de olika värmesystemen. 

När det gäller byggnadens livscykelkostnad konstateras det att de nya energikraven 

inte hjälper byggnaderna. Det sparas för lite på att isolera ett hus i form av 

energianvändning. 

Konsekvenser: Trots att fjärrvärme har gynnats så förväntas det inte påverka läget 

mellan de olika värmesystemen. Projektet kom även fram till att företag inom 

industriellt byggande kommer behöva fokusera sina insatser på annat än på 

väggtjocklekar för att få ned energianvändningen i sina byggnader. 

Begränsningar: Arbetet är mer eller mindre begränsat till modulsystem med 

lägenheter, med mindre area än 35 kvadratmeter, då de nya energikraven ger dessa 

byggnader lättnader på energikraven. Undersökningen är också begränsad till att 

enbart studera förändringar i isolertjocklekar och tar därför inte upp förändringar i 

täthet eller andra energisparande åtgärder. 

Nyckelord: BBR(B), industriellt byggande, livscykelkostnadsanalys 

specifikenergianvändning 
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1 Inledning 
Rapporten är ett examensarbete utfört som en del av den treåriga 

byggnadsingenjörsutbildningen på Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet görs i 

samarbete med Flexator AB. 

Ett särskilt tack till Klas Scherdén och Simon Nygren för all det stöd de har bistått 

med. 

1.1 Bakgrund 
Allt eftersom forskarvärlden sett fler och fler tecken på den klimatförändring som 

människor har åstadkommit har allt fler politiker röstat för hårdare bestämmelser 

angående koldioxidutsläpp. Detta har mynnat ut i att EU sammanställt en 

kravspecifikation gällande energianvändning för samtliga byggnader som produceras 

efter år 2020 inom unionen. Varje land har enskilt tolkat denna kravspecifikationen, 

vilket Boverket har slutfört på uppdrag av svenska regeringen (Boverket, Rapport 

2015:26). Boverkets tolkning kommer att höja energikraven på samtliga byggnader 

som byggs efter år 2020 för att minska utsläppen av koldioxid. Samtidigt har ett flertal 

undersökningar gjorts på vad dessa krav innebär och vilka åtgärder som krävs från 

byggnadsindustrin (Andersson & Eriksson, 2011; Stridh, 2016). Dock saknas det 

undersökningar om konsekvenserna av dessa åtgärder. 

1.2 Problembeskrivning 
Med nya energikrav så krävs åtgärder och med åtgärder så kommer det konsekvenser. 

I en studie gjord av Ruud, Östman och Orädd (2016) beskrivs tillvägagångssättet för 

hur energibehovet för flerfamiljshus, från 1965-1975, kan sänkas. Det krävs upp till 

50 millimeter extra isolering samt åtgärder för högre lufttäthet för att få ner 

energibehovet (Ruud et al., 2016). För industriellt träbyggande påverkar detta extra 

mycket då transportdimensionerna inte får överstigas vilket gör att väggarna bygger in 

i modulen och minskar på så sätt byggnadens boyta (Ganiron Jr, 2016). Industriellt 

byggande är intressant i Sverige eftersom där är mängden industriellt byggande hög 

jämfört med resten av Europa (Steinhardt & Manley, 2015). Industriellt byggande gör 

det lättare att utarbeta kostnaderna för en byggnad, vilket är en av styrkorna med att 

bygga industriellt (Ganiron Jr, 2016). Den ekonomiska aspekten påverkas av både 

boytan men också av vilket energisystem som används. Wahlström och Hårsman 

(2015) skriver om att det kan skilja så mycket som 60% i energianvändning mellan de 

olika typerna av energisystem. Undersökningar har också gjorts inom 

materialvetenskap och dessa undersökningar har kommit fram till att naturliga 

material är mer miljövänliga än syntetiska material (Gustavsson & Sathre, 2007). 

Därför kommer detta arbete fokusera på träbyggnader. Utifrån ovanstående så krävs 

det en utredning av de konsekvenser som uppstår på grund av de nödvändiga åtgärder 

som genomförs i samband med de nya energikraven. Detta för att kunna jämföra 

byggnadernas tekniska lösningar före och efter kravändringarna. En sådan utredning 

skulle visa vilka problem som kan uppstå och hur byggnaderna ska utvecklas i 

framtiden för att klara skärpta energikrav utan att dra ner på byggnadens tekniska 

prestanda. 
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1.3 Mål och frågeställningar 

1.3.1 Mål 
Målet med arbetet är att utreda de konsekvenser som uppstår i industriellt träbyggande 

på grund av åtgärderna som sätts in för att tillgodose de nya energikraven som träder i 

kraft år 2020. 

1.3.2 Frågeställningar 
1. Hur mycket påverkar de nya energikraven bostädernas boyta? 

2. Hur påverkar de nya energikraven valet av värmesystem? 

3. Hur påverkar de nya energikraven livscykelkostnaderna? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer ej behandla andra industriella byggföretag än Flexators modulsystem 

Sannebo. Sannebo är en bostadsmodul ifrån Flexator som finns uppförda med alla 

uppvärmningslösningar vilket gör att Flexator har tillförlitliga data att använda till 

kommande jämförelser. 

LCC-analysen kommer enbart beakta inköpskostnaderna för isoleringen och 

byggnadens reglar samt byggnadens energianvändning, eftersom de andra variablerna 

i en byggnad förväntas vara desamma. 

1.5 Disposition 
I Inledningen beskrivs själva problemet och vilka mål som sattes för undersökningen. 

Metod och genomförande beskriver vilken metod som användes och hur 

undersökningen har utformats för att nå målet. I Teoretiskt ramverk beskrivs de teorier 

som krävts för att kunna nå fram till målet för undersökningen. Empirikapitlet 

redovisar den data som har samlats in för att nå undersökningens mål. I Analys och 

resultat analyserades den insamlade empirin och resultatet av undersökningen 

redovisas. I Diskussion och slutsats redovisas diskussionen som förts och vilka 

slutsatser som diskussionen resulterat i. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningen började med att gå igenom de dokument som Boverket har publicerat 

angående de nya energikraven för att därefter utföra en fallstudie med beräkningar på 

bostadsmodulsystemet Sannebo, utefter de nya kraven. Sannebos boyta och 

energianvändning per ytenhet jämfördes för varje förändring i isolering och 

uppvärmningstyp. Data från ovanstående beskrevs grafiskt för att få en lättare 

förståelse för eventuella likheter eller olikheter Baserat på de resultat som framkom ur 

fallstudien fördes en diskussion angående resultatet av undersökningen. Det innebär i 

huvudsak att undersökningen är kvantitativ med fokus på beräkningar och resultat i 

form av matematiska data (Davidsson & Patel, 2011). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Hur mycket påverkar de nya energikraven bostädernas boyta? 
Precis som undersökningsstrategin beskriver ovan krävdes en dokumentanalys av 

Boverkets publicerade dokument för att få en klar bild av de nya kraven som ställs på 

en byggnad. Utifrån dokumentanalysen bearbetades modulsystemet Sannebo för att 

klara de nya kraven. Bearbetningen skedde med hjälp av 

energiberäkningsprogrammet VIP-Energy som tillhandahölls av Flexator AB. 

Beräkningarna gav basen till analysen av hur de nya kraven påverkar modulernas 

bostadsyta. 

2.2.2 Hur påverkar de nya energikraven valet av värmesystem? 
I samband med undersökning av ovanstående frågeställning undersöktes även ett antal 

värmesystem. Undersökningen skedde parallellt med arbetet av boytan och även här 

användes VIP-Energy för beräkning av energin 

2.2.3 Hur påverkar de nya energikraven livscykelkostnaderna? 
Med hjälp av resultatet från frågeställningarna ovan beräknades en 

livscykelkostnadsanalys [LCC] på Sannebo. Denna analys betraktade byggnaden både 

före och efter de nya energikraven samt gjordes en extra analys med hårdare krav än 

de som börjar gälla år 2020. Resultatet gav en plattform för att beskriva hur 

energikraven ändrar modulens LCC över tiden och gav även en inblick i hur det 

möjligtvis ser ut efter år 2020. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Dokumentanalys 
Det mesta av undersökningens data kommer från olika myndigheters dokument. 

Dokumenten studerades och den relevanta empirin togs fram för att kunna användas 

till att besvara de olika frågeställningarna. 

Här är det viktigt med källkritik och att vara lyhörd så att författaren till dokumenten 

inte är partisk eller bara vinklar företeelserna från ett håll (Patel & Davidsson, 2011). 
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En del av de dokument som undersöktes kom även från modulföretaget Flexator AB. 

Dokumenten fokuserade på både Flexators byggtekniska lösningar och nuvarande 

energitekniska lösningar. 

2.3.2 Beräkningar 
Beräkningar kommer att användas för att kunna jämföra byggnaden före och efter 

ändringarna i energikraven som går igenom 2020. Beräkningarna kommer att fokusera 

på energikraven samt A_temp och LCC i enlighet med frågeställningarna. Byggnaden 

kommer att isoleras så att den precis klarar energikraven före ändringarna 2020 och 

därefter kommer isoleringen justeras så att byggnaden klarar energikraven efter 2020. 

För dessa två tillfällen så kommer A_temp beräknas och jämföras med varandra. 

Beräkningarna för LCC-analysen kommer titta på hur en ökning i isolering påverkar 

byggnadens LCC över långtid. Samtliga beräkningar kommer att göras tre gånger. En 

gång för varje uppvärmningstyp: fjärrvärme, luftvattenvärmepump samt 

bergvärmepump. Beräkningarna kommer också göras på flera olika platser. 

Beräkningarna kommer att göras med programmet VIP-Energy som är ett 

energiberäkningsprogram som beräknar byggnaders specifika energianvändning. 

Programmet hanterar olika typer av data för att göra sina beräkningar. Datan delas 

upp i två olika delar, indata samt katalogdata. Katalogdata beskrivs som olika 

materialtyper och används ofta i många projekt och byts sällan ut. Indata är areor och 

volymer vilka förändras beroende på byggnad och projekt. VIP-Energy tar hänsyn till 

vilket klimat som byggnaden befinner sig i och använder sig därför av klimatdata. 

Programmet tar hänsyn till solreflektioner och vindhastigheter med mera. Även antal 

fläktar och värmesystem är i formen av indata och förs in av användaren (VIP-

Energy, u.å.). 

2.4 Arbetsgång 
Arbetet startade med en grundlig jämförelse mellan Boverkets olika dokument, dels 

den gamla bestämmelsen Boverkets byggregler 24 [BBR 24] samt de remisser de 

släppt under våren 2017. Både BBR(A), som handlar om den nya beräkningsmetoden 

(Boverket, 2017a), samt BBR(B) som behandlar de nya kraven som träder i kraft år 

2020 (Boverket, 2017b). 

Efter detta studerades Flexators nuvarande lösningar och beräknades om med den nya 

metoden enligt BBR(A). Detta gjordes i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy 

och resultatet från undersökningen gav underlag för både frågeställning 1 och 2. 

Huvuddelen av underlaget bestod av grafer som visade byggnadens boyta och 

energianvändning beroende på hur tjocka väggar byggnaden hade. Här jämfördes 

både byggnader med fasta yttermått och byggnader med varierande yttermått för att se 

skillnaderna hur en variabel boyta påverkar byggnadens energiprestanda. Modulen 

förbättrades för att klara de nya energikraven enligt BBR(B) och en LCC analys 

gjordes på den oförändrade modulen samt några förbättrade versioner för att kunna 

svara på frågeställning 3. LCC analysen användes i huvudsak som ett verktyg för att 

förstå hur kostsamt det är att isolera samt att driva en oeffektiv byggnad. En snabbt 

ökande LCC visar på dyr uppvärmningskostnad men samtidigt så visar en hög initial 

LCC på dyra isoleringskostnader 
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2.5 Trovärdighet 
Patel och Davidsson (2011) menar att det är väsentligt att det som undersöks är det 

som avses att undersökas för att få god validitet. 

För att höja undersökningens validitet så har alla tester och undersökningar skett mot 

ett modulsystem som kan beskrivas som ett generellt system på mindre skala. På så 

vis får undersökningen ett resultat som kan generaliseras till flera modulsystem. 

Det har valts att använda fasta empiriska variabler för att beskriva förändringarna av 

modulerna. Detta gör det svårt att undersöka något annat än just dessa variabler. 

Variablerna är starkt kopplade till energianvändning som är undersökningens 

huvudämne. 

Vidare menar Patel och Davidsson (2011) att reliabilitet är ett sätt att visa att det vid 

fler mätningar med samma resultat ger högre reliabilitet. 

För att få högre reliabilitet så har undersökningen kontrollerat modulsystemet i flera 

olika klimatzoner. Dock tappar undersökningen i reliabilitet då enbart en 

byggnadsform har undersökts. 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I detta kapitel beskrivs de teorier som användes för att besvara frågeställningarna. 

Teorierna är beskrivna i enskilda avsnitt och sammanfattas i slutet av kapitlet. 

Nedan i figur 1 ses en visualisering av hur frågeställningarna är kopplade till 

teorierna. 

Figur 1 Visualisering av koppling mellan teori och frågeställning  
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3.2 Energiberäkningar 
”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 

elanvändning.” (Boverket, 2016, s134) 

För att bestämma en byggnads energianvändning undersöks olika delar av energin. De 

delarna är uppvärmning och nedkylning av huset, värmning av varmvatten samt 

fastighetselen. Energianvändningen är ett normalvärde för hur mycket energi som 

behöver tillföras en byggnad för att klara kraven för inomhusklimat under ett år 

(Boverket, 2016).  

Den energi som ingår i fastighetselen är elen som krävs för att driva installationer 

exempelvis fläktar och pumpar för att byggnaden ska kunna hållas i driftdugligt skick. 

Här ingår inte belysningen för utrymmen utanför byggnadskroppen såsom utelampor 

vid gångstråk och lekplatser (Boverket, 2016).  

För att kunna jämföra olika byggnaders energianvändning så beräknades byggnadens 

specifika energianvändning där byggnadens energi divideras med husets uppvärmda 

area. Värdet kan lätt jämföras mellan olika byggnader för att få en uppfattning om 

deras respektive energianvändning (Boverket, 2016).  

En viktig del i en byggnads energibalans är den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten. Koefficienten beskriver hur mycket energi som 

släpps ut genom byggnadens skal över tiden. Den baseras dels på skalets 

sammansättning i form av lager i väggar och tak, dels på hur många köldbryggor som 

ingår. Köldbryggor är de imperfektioner som uppstår vid skarvar mellan olika 

byggdelar såsom fönster och dörrar (Boverket, 2016). Vilket beskrivs mer detaljerat i 

avsnittet om beräkningsgången.  

I Sverige är de nuvarande energikraven för byggnaderna uppdelat i fyra zoner som 

sträcker sig över landet. Zonerna har separata krav som baseras på det klimat som i 

huvudsak finns i zonen. Kraven påverkas av var i landet byggnaden befinner sig. I 

norra delen av landet är kravet lägre än i de södra delarna eftersom klimatet är kallare 

i norr än i söder (Boverket, 2016).  

Det finns även rekommendationer i BBR24 om hur tätt ett hus skall vara samt hur bra 

värmegenomgångskoefficienterna skall vara för alla byggdelar, vilket kan ses som en 

riktlinje för att klara de krav som sätts på husen (Boverket, 2016). 

3.2.1 Beräkningar 
Här följer en sammanställning av de beräkningar som krävs för att beräkna en 

byggnads energianvändning. 

Totala energibehovet beräknas enligt följande (Boverket, 2016): 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑡 + 𝐸𝑣 + 𝐸𝑜𝑣 + 𝐸𝑣𝑣 + 𝐸𝑣𝑣𝑠 − 𝐸𝐺 
där 
𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑝𝑒𝑟å𝑟 
𝐸𝑡 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 
𝐸𝑣 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 
𝐸𝑜𝑣 = 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 

(1) 
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𝐸𝑣𝑣 = 𝑉𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 
𝐸𝑣𝑣𝑠 = 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 
𝐸𝐺 = 𝐹𝑟𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓𝑟å𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

Transmissionsförlusterna i uttrycket ovan påverkas direkt av husets U-värde 

(Boverket, 2016). 

Transmissionsförlusterna beräknas enligt följande uttryck (Boverket, 2016): 

𝐸𝑡 = 𝑈𝑚 ∗ 𝐴𝑜𝑚 ∗ 𝐺𝑡 
𝑑ä𝑟 
𝐺𝑡 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 
𝐴𝑜𝑚 = 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎 
𝑈𝑚 = 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑈 − 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

Um i uttrycket ovan beror på hur mycket isolering samt antalet köldbryggor i husets 

stomme. Om isoleringstjockleken ökas i väggarna minskar U-värdet vilket ger 

byggnaden lägre transmissionsförluster (Boverket, 2016). Detta påverkar hur stor 

beboelig area huset får i slutändan, då varje ändring i väggtjocklek bygger väggarna 

inåt. Detta påverkar boarean eftersom de enskilda modulerna ska transporteras till 

byggarbetsplatsen på lastbil. En lastbil har en maximal lastbredd som inte får 

överstigas vilket gör att väggarna bygger in i modulen och minskar på så sätt 

modulens boyta (Ganiron Jr, 2016).  

Um beräknas enligt följande uttryck (Boverket, 2016): 

𝑈𝑚 =
𝛴𝑈𝑖𝐴𝑖 + 𝛴𝑙𝑘𝛹𝑘 + 𝛴𝜒𝑗

𝐴𝑜𝑚
 

Där den första termen i täljaren är U-värdet för samtliga linjära byggnadsdelar, det vill 

säga alla väggar, golv och tak. Den andra termen i täljaren är samtliga två- och tre-

dimensionella byggdelar, det vill säga alla hörn och infästningar mellan väggar, golv 

och tak. Dessa kallas köldbryggor då det skapas imperfektioner på dessa platser som 

medger mer värme att färdas igenom byggnadens skal. Till sist är det så kallade 

punktköldbryggor som till exempel ventilationsdon eller liknande (Boverket, 2016). 

U-värden för byggnadsdelar 

En vägg består oftast av flera olika lager av material. Ett bärande samt ett eller flera 

isolerande lager. Alla lager måste räknas med när väggens U-värde beräknas. I en 

trävägg bildas även kontinuerliga köldbryggor i väggen som skapas av att den bärande 

stommen sammanfaller med de bärande reglarna i installationsskiktet. Detta gör att 

det enbart är trä rakt igenom väggens tvärsnitt. För att räkna med dessa köldbryggor 

så beräknas väggens U-värde utifrån varje kombination av material. Varje 

kombination får en procentsats och viktas in i det slutliga U-värdet (Sandin, 2014). 

För att få ett korrekt U-värde krävs två olika beräkningsmetoder, den så kallade U-

värdesmetoden och den så kallade lambdametoden. U-värdesmetoden antager att 

värmen enbart transporteras ortogonalt mot ytan. U-värdet beräknas för varje 

kombination av material i väggen, multipliceras med respektive area och summeras 

ihop till det totala U-värdet för väggen. Därefter beräknas U-värdet med hänsyn till 

lambdametoden som antager oändlig värmetransport parallellt med väggens yta. Ett 

(3) 

(2) 
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gemensamt lambda värde tas fram för samtliga material, detta gemensamma värde är 

det viktade värdet för alla material i väggen. Medelvärdet från de båda metoderna 

används sedan till att beräkna väggens riktiga U-värde (Sandin, 2014). 

Köldbryggor 

Köldbryggor är väldigt komplexa problem och kan enbart beräknas förhand med vissa 

antaganden. I Anderlind och Stadler (2006) finns exempelberäkningar för många av 

de köldbryggor som uppkommer i en byggnad och dessa kan användas för att beräkna 

en approximativ köldbrygga. Det bästa är dock att låta ett simuleringsprogram 

beräkna köldbryggorna, dels för att spara tid och dels för att det är lätt att annars räkna 

fel. 

Värmesystem 

Byggnadens värmesystem påverkar endast byggnadens energiförbrukning genom dess 

sekundära moduler, oftast cirkulationspumpar eller liknande system. Pumparna är 

oberoende av vilket värmesystem som används, dock kan de olika värmesystemen 

använda olika styrsystem som påverkar dess energianvändning. Cirkulationspumpar 

samt styrsystem summeras och läggs till under fastighetsenergin. Alla typer av 

värmepumpar räknas dock som eldrivna och påverkas därför mest av de nya 

energikraven då den nya metoden att räkna är hårdare mot just elförbrukningen 

(Boverket. 2016). 

Wahlström och Hårsman (2015) skriver om att valet av värmesystem kan påverka 

väldigt mycket på husets energianvändning. När det kommer till identiska hus kan en 

värmepump använda så mycket som 60% mindre energi än en kombination av 

oljepanna med elpatron. Detta medföljer att när energikraven skärps blir det färre och 

färre värmesystem som kan vara relevanta för byggbranschen. 

De olika värmepumpar som använts i detta projekt är en bergvärmepump och en 

luftvattenvärmepump. Dessa värmepumpar har en värmefaktor på 4.51 för 

bergvärmepumpen och 3,87 för luftvattenvärmepumpen. Värmefaktorn visar hur 

många kW värme värmepumpen alstrar per kW använd energi. Det innebär att 

värmepumparna är ungefär 4 gånger mer energieffektiva än fjärrvärmepumpen som 

enbart överför energi från fjärrvärmenätet till huset. 

3.3 Studentboenden 
Enligt Boverket (2011) så är studentbostad en bostad som är avsedd studerande vid 

universitet eller högskola. Studentbostäder med en boarea om högst 35 m² har ett 

speciellt regelverk, vilket innebär att de viktigast funktionerna i ett hem som 

matlagning, sömn och samvaro kan finnas i ett och samma rum och kan helt eller 

delvis överlappa varandra Boverket (2011) avsnitt 3:225. Studentbostäder med en 

boarea om högst 35 m² behöver heller inte ha tillgång till direkt solljus Boverket 

(2011) avsnitt 6:323. 

I figur 2 ses Sannebo som är en bostadsmodul framtagen av Flexator för att lättare 

tillgodose bostadsbristen för studenter. Studentbostadshusen är oftast indelade i 

lägenheter på cirka 25 kvadratmeter med 25 lägenheter i varje byggnad, utspridda på 

två plan med ett teknikrum i mitten på nedre plan. Varje lägenhet är planerad för en 

student och byggnaden har inga gemensamma utrymmen.  I figur 3 nedan ses att 

studentlägenheterna är planerade på ett sådant sätt så att när man kommer in genom 

entrén från loftgången eller markplanet finns där ett pentry, en wc och en dusch i 
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anslutning till denna. Innanför detta finns det ett större rum med plats för en säng, en 

mindre soffa eller liknande (Flexator, 2017). 

 

Figur 2 Sannebo (Flexator, 2017) 

  

Flexator har vissa standardlösningar som företaget använder sig av vid nybyggnation 

och om detta inte är tillräckligt, av olika anledningar, finns det vissa tillägg som kan 

väljas till. Tilläggen är utformade efter Flexators utbredningsområde och är därför inte 

tillförlitliga norr om Stockholmsområdet (Bilaga 1). 

Modulernas standardisolering består utav följande delar: 

• Vindsbjälklag: 300 millimeter Stenullsskivor från Paroc 

• Ytterväggar: 145 millimeter Stenullsskivor från Paroc samt 45 millimeter 

Paroc Was 

• Golvbjälklag: 220 millimeter Stenullsskivor från Paroc 

• Grund: Uteluftsventilerad krypgrund 

Om modulerna behöver tilläggsisoleras så sker åtgärderna i en viss ordning tills 

byggnaden klarar energikraven. Ordningen beskrivs nedan, med åtgärderna i fallande 

ordning (Bilaga 1): 

• Vindsbjälklaget tilläggsisoleras med maximalt 300 millimeter lösull 

• Ytterväggens stomme ökas för att få plats med mer isolering, maximalt 220 

millimeter reglar 

Figur 3 Planlösning enskild lägenhet. (Flexator, 2017) 
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• Grunden ökas med 70 millimeter stenullsskivor 

• Grundisoleringen ökas med ytterligare isolering, max 200 millimeter cellplast 

Sannebo kan använda alla olika vattenburna värmesystem och som extra stöd till detta 

innehåller varje lägenhet ett så kallat kryddhylle-aggregat. Aggregatet står för 

lägenhetens ventilation och har dessutom ett inbyggt FTX system i sig, vilket gör att 

värmen i avluften från byggnaden till en viss del tas till vara på (Bilaga 1). 

3.4 Energikraven enligt Boverket 
Boverket är en förvaltningsmyndighet som behandlar de flesta frågor angående 

byggande och förvaltning. Boverket tar fram förslag till de kommande energikraven 

och benämner dem BBR(A), BBR(B) samt till de gamla energikraven BBR 24. 

BBR(A) ska börja gälla under år 2017 och BBR(B) planeras till år 2020 (Boverket, 

u.å.). 

3.4.1 BBR24 
I BBR24 baseras energikraven på en byggnads specifika energianvändning. Som ses i 

tabell 1 fördelas energikraven över Sverige i fyra olika klimatområden. Energikraven 

är högst i norr, zon 1 och lägst i söder, zon 2. Den specifika energianvändningen 

beräknas enligt följande (Boverket, 2016):  

𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 =
𝐸𝑏𝑒𝑎

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

𝐸𝑏𝑒𝑎 = 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 + 𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣 + 𝐸𝑓 

där 
 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝐾ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓ö𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐸𝑘𝑦𝑙 = 𝐾ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓ö𝑟𝑘𝑦𝑙𝑎 

𝐸𝑡𝑣𝑣 = 𝐾ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓ö𝑟 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 
𝐸𝑓 = 𝐾ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓ö𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙𝑒𝑛 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝑈𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 

Tabell 1 Energikraven för flerfamiljshus med lägenheter mindre än 35 kvadratmeter 

(Boverket, 2016) 

  

Annat än el 

Byggnadens specifika 

energianvändning 

(kWh/m² A_temp och 

år) 

Eluppvärmning 

Byggnadens specifika 

energianvändning 

(kWh/m² A_temp och 

år) 

Genomsnittliga värme-

genomgångskoefficient 

(W/m² K) 

Zon 1 125 90 0,4 

Zon 2 110 70 0,4 

Zon 3 90 55 0,4 

Zon 4 80 50 0,4 

  

(4) 
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3.4.2 BBR(A) 
I tabell 2 visas de nya energikraven där det i BBR(A) införs ett nytt räknesystem när 

det kommer till kravspecifikationerna. Istället för klimatzonerna och deras 

individuella krav så delas Sverige upp, där varje kommun får geofaktorer som varierar 

mellan 0,9 i söder till 1,6 i norr. Räknesystemet används för att beräkna byggnadens 

primärenergital [PET]. PET beräknas enligt följande formel (Boverket, 2017a): 

𝑃𝐸𝑇 =

(
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑒𝑙

𝐹𝑔𝑒𝑜
+ 𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑒𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑒𝑙 + 𝐸𝑓,𝑒𝑙) ∗ 𝑃𝐸𝑒𝑙 + (

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣

𝐹𝑔𝑒𝑜
+ 𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣) ∗ 𝑃𝐸ö𝑣𝑟

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

där 
𝑃𝐸𝑒𝑙 = 𝑃𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑒𝑙 = 1,6 
𝑃𝐸ö𝑣𝑟 = 𝑃𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑔 ä𝑛 𝑒𝑙 = 1,0 
𝐹𝑔𝑒𝑜 = 𝐺𝑒𝑜𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝐿𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 0,9 𝑜𝑐ℎ 1,6 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝å 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 

Tabell 2 PET kravet är detsamma över hela Sverige och är för flerbostadshus med 

lägenheter mindre än 35 kvadratmeter (Boverket, 2017a). 

  

Primärenergital 

(kWh/m² A_temp och 

år) 

Genomsnittliga värme-

genomgångskoefficient 

(W/m² K) 

Hela Sverige 85 0,4 

 

I BBR(A) får dessutom flerbostadshus med lägenheter mindre än 35 kvadratmeter ett 

tillägg till sitt krav på 70(qmedel-0.35) där qmedel är den genomsnittliga ventilationen per 

kvadratmeter (Boverket, 2017a). 

3.4.3 BBR(B) 
Till år 2020 kommer energikraven ändras i och med att de ändrar primärenergifaktorn 

för el från 1,6 till 2,5 (Boverket, 2017b). För övrigt behålls beräkningsgången enligt 

BBR(A). 

3.5 LCC-Analys 
En LCC-analys visar vilken produkt, system eller kvalitetsnivå som är lönsammast av 

två eller flera alternativ. Ett alternativ kan vara att inte göra en åtgärd. Alternativa 

åtgärder som överträffar kvalitets- eller kravnivån i projekteringsanvisningarna bör 

ingå i alternativen som jämförs (Statensfastighetsverk [SFV], 2014). 

LCC-analysen användes för att se hur ändringarna på modulen påverkar dess 

ekonomiska hållbarhet över tiden. För att skapa en LCC-analys så krävs följande data: 

▪ Modulens ekonomiska livslängd 

▪ Kalkylräntan 

▪ Kostnaden för modulen 

▪ Kostnaden för de ändringar som behövs inför år 2020 

▪ Förbrukningen för byggnaden när det gäller el, vatten mm. 

LCC beräknas enligt följande uttryck (Upphandlingsmyndigheten, u.å.):  

(5) 
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𝐿𝐶𝐶 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗
1 − (

1 + qk

1 + 𝑟𝑘
)

𝑛

𝑟𝑘 − 𝑞𝑘
 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗ (1 − (
1

1 + 𝑟𝑘
)

𝑛

 

𝑑ä𝑟 
𝑟𝑘 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛𝑖  
𝑞𝑘 = 𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 
𝑛 = 𝑙𝑒𝑣𝑛𝑎𝑑𝑠𝑡𝑖𝑑 
 

En LCC-analys visar hur lönsam en investering kommer är under sin livstid i nulägets 

valutakurs. Den investering som är den lönsammaste kommer ha den lägsta LCC 

kostnaden. Detta medför inte automatiskt att det är den billigaste inköpsinvesteringen 

som resulterar i den billigaste investeringen enligt LCC-analysen. Här spelar 

investeringens årliga kostnader också roll, speciellt för investeringar med lång 

livslängd som till exempel ett hus. I undersökningen kommer enbart en LCC-analys 

göras på isoleringen i byggnaden och stommen i byggnadens väggar, tak samt grund. 

Det kommer antagas att byggnadens produktionskostnad och underhåll förblir 

konstant, därför användes enbart materialens individuella kostnad för LCC-analysen 

(Statens fastighetsverk, 2014). 

De material som används har prissatts via bygghandeln och resultatet för respektive 

material ses nedan i tabell 3 (Beijerbygg, u.å.;Isoleringsexperten, u.å.; 

Byggbutikenonline, u.å.). 

  

(6) 

(7) 

(8) 
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Tabell 3 Materialpriser som används i LCC-analysen 

Material Pris Enhet 

Träregel 145 mm cc600             34,0 kr  m² 

Träregel 170 mm cc600             39,6 kr  m² 

Träregel 195 mm cc600             45,7 kr  m² 

Träregel 220 mm cc600             51,4 kr  m² 

Paroc Extra 145 mm             81,0 kr  m² 

Paroc extra 170 mm           102,0 kr  m² 

Paroc extra 195 mm           119,0 kr  m² 

Paroc extra 220 mm           136,0 kr  m² 

Neopor Cellplast 100 mm           122,5 kr  m² 

Kerto-S Balkar 45x220 mm 

cc600           263,0 kr  m² 

Kerto-S Balkar 45x300 mm 

cc600           348,0 kr  m² 

Paroc Was 35tt        2 558,0 kr  m³ 

Paroc SHT 1 lösull           614,0 kr  m³ 

3.6 Modultransporter 
Industriellt byggande sker i en fabrik vilket ger det unika problemet att transportera 

produkten till själva byggnadsplatsen. Transporten medför att de moduler som 

produceras måste rymmas inom de maximala mått för transport på väg som finns i 

Sverige. Måtten varierar något beroende på skyltning och eskortering av ekipagen. 

Måtten som gäller med olika typer av skyltning och varningar är enligt Trafikverket 

(u.å.) följande: 

Lång transport: 

• 24-30 meter med utmärkning 

• 30-35 meter kräver utmärkning, varningsbil samt styrbara axlar på fordonet 

• 35+ meter kräver samtliga krav ovan samt en eskort 

Bred transport: 

• 261-310 cm kräver utmärkning 

• 311-450 cm kräver både utmärkning och varningsbil 

• 450+ cm kräver samtliga krav ovan samt en eskort 
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Eskort är definierat som en följebil i form av vägtransportledare eller polis. 

(Trafikverket, u.å.). 

Kraven på måtten medför att modulerna behövs rymmas inom 3,1 x 30 meter för att 

undvika höga transportkostnader. Här är längden antagligen inget problem då de flesta 

hus inte är så breda, dock kan bredden på modulen vara en kritisk faktor 

(Trafikverket, u.å.). 

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Energiberäkningarna låg till grund för arbetet och kom att bana väg för den slutliga 

LCC-analysen. Energiberäkningarna skapade ändringar på modulen som gav 

genomslag på LCC-analysen samt att de nya energikraven enligt BBR(B) påverkade 

LCC-analysens resultat. De valda teorierna är djupt kopplade till varandra då 

energiberäkningarna har en stark påverkan på LCC-analysen, dels när det gäller 

inköpskostnad men också när det gäller besparingar över tid tack vare lägre 

energiförbrukning. 
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4 Empiri 

4.1 Dokumentanalys 
I tabell 4 nedan är Sannebo systemet placerat i olika klimatzoner utan att ändra dess 

termiska egenskaper. Detta för att visa hur modulen klarar sig i sitt originalskick och 

hur mycket energiändringarna påverkar modulen. Tabellen är beräknad genom att dela 

energianvändningen med kravet. På detta sätt ger byggnader som inte klarar kravet en 

procentsats på över 100. 

Tabell 4 Tabell som illustrerar hur Sannebo klarar energikraven i procent. 

 

Enligt tabell 4 ses att de elbaserade värmesystemen Luft-/Bergvärme minskar sin 

effektivitet med cirka 4 procentenheter i den varmaste zonen. I den kallaste zonen 

minskar de med cirka 30 procentenheter. 

I tabell 4 går det utläsa att fjärrvärmen inte klarar sig vid kraven för BBR 24 men 

under den nya perioden med BBR(A) faller fjärrvärmes effektivitet ned under den 

godkända linjen för de varmaste regionerna. Mellan BBR(A) och BBR(B) minskas 

fjärrvärmes effektivitet med cirka tolv procentenheter för alla regioner. 

4.2 Indata till VIP 
För att kunna räkna på effekten av ökade energikrav och dess effekter på byggnaden 

användes programmet VIP-Energy. För att programmet skulle kunna beräkna 

energianvändningen krävdes vissa indata, som beskrivs i detta avsnitt. 

Plats Värmesystem BBR24 BBR(A) BBR(B) 

Malmö Luftvärme 74% 50% 78% 

 

Bergvärme 72% 49% 76% 

 

Fjärrvärme 120% 91% 103% 

Stockholm Luftvärme 79% 56% 87% 

 

Bergvärme 75% 54% 84% 

 

Fjärrvärme 122% 97% 110% 

Mora Luftvärme 85% 70% 109% 

 

Bergvärme 76% 63% 98% 

 

Fjärrvärme 120% 103% 115% 

Kiruna Luftvärme 93% 80% 125% 

 

Bergvärme 85% 74% 116% 

 

Fjärrvärme 132% 105% 117% 
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4.2.1 Byggnadsdelar 
Indatan till VIP-Energy bestod av byggnadsdelarnas areor samt materialegenskaper. I 

tabell 5 nedan ses de areor som användes. Areorna är tagna ifrån Flexators Sannebo 

system med 25 lägenheter i två våningar: 

Tabell 5 Byggnadsdelsareor för Sannebo 

Byggnadsdel Orientering Mängd 

(kvm) 

U-värde 

(W/kvm,K) 

Otäthetsfaktor 

(l/s,kvm) 

Väggar Norr 238,1 

 

0,5 

Väggar Söder 241,5 

 

0,5 

Väggar Väst/Öst 41,5 

 

0,5 

Fönster Norr 70 0,8 0,5 

Fönster Söder 12 0,8 0,5 

Dörr Söder 54,6 1,3 0,5 

Takbjälklag 

 

345,6 

 

0,5 

Grund 

 

345,6 

 

0,5 

 

För att komplettera areorna behövde VIP-Energy materialegenskaperna för 

byggnadsdelarna. Det som krävs är varje dels värmeledningsförmåga samt luftotäthet. 

I tabell 6 nedan ses de olika väggarna, vindsbjälklagen och grunderna som användes: 
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Tabell 6 Tabell över isolerings mängd i olika byggdelar samt termiska egenskaper 

Varierande 

Byggnadsdelar 

Isoleringsmängd 

(mm) 

U-värde 

(W/kvm,K) 

Otäthetsfaktor 

(l/s,kvm) 

Vägg 145 0,288 0,5 

Vägg 195 0,197 0,5 

Vägg 245 0,149 0,5 

Vägg 295 0,120 0,5 

Vägg 345 0,101 0,5 

Vägg 395 0,087 0,5 

Vägg 445 0,076 0,5 

Vägg 545 0,061 0,5 

Vägg 645 0,051 0,5 

Vägg 745 0,044 0,5 

Vägg 945 0,034 0,5 

Vindsbjälklag 300 0,131 0,5 

Vindsbjälklag 600 0,109 0,5 

Grund 220 0,187 0,5 

Grund 290 0,176 0,5 

Grund 490 0,118 0,5 

 

Till byggdelarna hör även en del köldbryggor. I undersökningen användes enbart 

linjära köldbryggor, därför är de uttryckta i längd samt värmeledningsförmåga. I tabell 

7 nedan ses de olika köldbryggorna. 
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Tabell 7 Indata för köldbryggor i VIP-Energy 

Köldbryggor Orientering Mängd 

(m) 

Psi-värde 

(W/m,K) 

Otäthetsfaktor 

(l/s,kvm) 

Ytterhörn Norr/Söder/Väst/Öst 6,1 0,097 0,5 

Sockel Norr/Söder 50,5 0,089 0,5 

Sockel Väst/Öst 6,8 0,089 0,5 

Takfot Norr/Söder 50,5 0,053 0,5 

Takfot Väst/Öst 6,8 0,053 0,5 

Mellanbjälklag Norr/Söder 50,5 0,123 0,5 

Mellanbjälklag Väst/Öst 6,8 0,123 0,5 

Fönstersmyg Norr 240 0,054 0,5 

Fönstersmyg Söder 205,2 0,054 0,5 

 

4.2.2 Klimat och värmesystem 
VIP-Energy använder sig av klimatfiler som importeras till programmet. Dessa 

klimatfiler har Flexator stått för. Klimatfilerna sträcker sig mellan åren 1981 och 2010 

för att undvika tillfälliga variationer. Klimatfilerna innehåller data om sol, vind, 

fuktighet samt utetemperaturer. I Bilaga 2 ses ett exempel på klimatfilen för Mora. De 

platser vi valt att fokusera vår undersökning på är Mora, Stockholm och Karlstad. 

Mora valdes då det är den nordligaste punkten som modulen Sannebo klarar 

energikraven 2020. Stockholm och Karlstad valdes eftersom klimatet där gav god 

möjlighet att undersöka förändringen i boyta för Sannebo. 

I projektet användes tre olika värmesystem. Fjärrvärmen ses som direktköpt energi 

och kräver därför inte indata i programmet. Både bergvärme och 

luftvattenvärmepumparna innehåller dock en del indata. I Bilaga 3 ses den indata som 

krävs för bergvärmepumpen. Datan är baserad på en av värmepumparna som finns på 

marknaden. Detsamma gäller för luftvattenvärmepumpen och dess indata visas i 

Bilaga 4. För att värma byggnaden har två stycken luftvattenvärmepumpar använts. 

Även luftvattenvärmepumpen är baserad på en av de som finns på den nuvarande 

marknaden. 

Alla värmesystemen kompletteras med ett FTX-system som återvinner värme från 

frånluften och avger det till tilluften. Systemet måste även det föras in i VIP-Energy. I 

Bilaga 5 ses den indata som krävs. FTX-systemet är ett så kallat ”kryddhylleaggregat” 

som Flexator installerar i varje lägenhet. Systemen sköter därför varsin lägenhets till- 

och frånluft. 

Oavsett värmesystem användes vattenburenvärme som justerats baserat på 

utetemperaturen. Vid utetemperatur på -20 °C förväntas framledningsvärmen till 
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radiatorerna ligga på 55 °C och returtemperaturen på 45 °C. Vid en utetemperatur på 

20 °C förväntas både framlednings- och returledningstemperaturen ligga på 20 °C, det 

vill säga ingen tillförd värme. Elen för värmesystemets cirkulationsfläktar och pumpar 

sätts till 100W för samtliga system (Flexator, personlig kommunikation, 2017). 

Tappvarmvattensystemet antogs att ha en värme på 8 °C för kallvattnet samt 55 °C för 

varmvattnet. Det antogs också att vattenledningarna inte avger någon värme till 

omgivningen. 

I projektet har även soltranmittansen genom fönsterna räknats med. Soltransmittansen 

har antagits till 80% för samtliga fönster. Till sist ska ett så kallat driftfall föras in i 

VIP-Energy. Driftfallet definierar byggnadens tillskott av personvärme, hur mycket 

värme tappvarmvattnet kräver samt högsta och lägsta rumstemperatur. I tabell 8 nedan 

är nämnda värden presenterade: 

Tabell 8 Driftsvärden till VIP-Energy 

Personvärme 

W/m² 

Tappvarmvatten 

W/m² 

Rumstemperatur 

Högsta °C 

Rumstemperatur 

Lägsta °C 

2,39 2,85 27  21 

 

4.3 Utdata VIP 
Med nämnda indata i föregående avsnitt ger VIP-Energy ett antal utdata som kan 

användas till att beräkna åtgången av energi i och med de nya energikraven. I figur 4 

nedan ses ett exempel på denna utdata. Datan används i formeln för de nya 

energikraven (se 3.4.2) och redovisas i nästa avsnitt i form av grafer. I exemplet nedan 

används både ”El till fläktar” och ”El till pumpar” som fastighetsel. 

”Värmeförsörjning TVV” sätts som uppvärmning av tappvarmvatten med annat 

energislag än el. Till sist summeras ”Värmeförsörjning rumsluft” och 

”Värmeförsörjning tilluft” och sätts som uppvärmning med annat energislag än el och 

den slutliga energianvändningen för byggnaden kan beräknas. 
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Figur 5 Isolertjocklek kontra energianvändning Mora 

 

Figur 4 Utdata ifrån VIP-Energy 

4.3.1 Varierande Atemp 

I figur 5 och 6 nedan har det antagits att modulernas totala storlek ej kan ändras på 

grund av transportutrymme. Detta har antagits för att kunna undersöka hur kraven 

påverkar företag som redan utnyttjar sina transportmedel till det yttersta. För samtliga 

undersökningar med varierande Atemp ändras enbart väggarna. Både vindsbjälklag och 

grundkonstruktion hölls oförändrade för att enbart titta på väggarnas påverkan på 

byggnaden. 
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Det ses att energikravet sakta ökar med väggtjockleken, vilket beror på att husets area 

minskar allt eftersom väggarna ökar. I och med att arean ingår i det energitillägg som 

små lägenheter får i BBR, ändras även kravet med arean. 

Det kan ses att med allt för breda väggar så ökar energianvändningen per yta snabbare 

än vad kravet gör. Skillnaden mellan energianvändningen och kravet är minst för 

väggar av tjockleken 450 millimeter, det vill säga en 195 millimeters stomme med en 

extra 200 millimeter isoleringsskiva på, då även gips och liknande ingår i beräkningen 

av väggtjockleken ovan. 

Det ses precis som i Figur 5 att skillnaden mellan den specifika energianvändningen 

och kravet är störst när väggen är runt 450 millimeter tjock. Varken luftvärme eller 

fjärrvärme klarar energikraven i Sannebos originalutförande. 

I Bilaga 6 och 7 så stärks det som har upptäckts i Figur 5. Bilagorna visar att oavsett 

plats så behåller byggnaden samma förhållande mellan energikrav och 

energianvändning. Oavsett var byggnaden ligger så finns det en optimal väggtjocklek 

att försöka nå. Nås inte energikravet med den väggtjocklek så är det enbart andra 

energisänkande åtgärder som kan göra det. 

Med beaktande av ovanstående förhållande så beräknades energianvändningen och 

boarean av Sannebosystemet i flera olika klimatklasser. Beräkningarna gjordes för 

både BBR24 och BBR(B), resultaten jämfördes sedan för att se hur mycket arean 

minskade eller ökade med de nya energikraven. Resultaten av beräkningarna ses i 

tabell 9 nedan. Orimligt innebär att lösningen hade orimligt mycket isolering för att 

vara realistisk. Bättre tak och golv innebär att Flexators tilläggslösningar har använts 

på tak och golv, se avsnitt 3.3. 

Figur 6 Isolertjocklek kontra energianvändning Mora i procent. Samma graf som ovan 

men med samtliga värden delade med energikravet för att få det i procent 
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Tabell 9 Förändring av Atemp efter förbättringarna för att klara kraven 2020 

 

4.3.2 Fast Atemp 
Hur energianvändningen påverkas, utan att ändra boytan, har också undersökts och 

visas i Figur 7 nedan: 

Figur 7 Isolertjocklek kontra energianvändning Mora med konstant Atemp. 
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Här klarar Sannebo kraven med tunnare väggar jämfört med exemplet med varierande 

Atemp.  

I Figur 8 nedan befinner sig byggnaden i Karlstad vilket är på gränsen för Flexators 

utbredningsområde. 

4.4 LCC-analysen 
I projektet har analysen av bostadssytemet Sannebo avslutats med en LCC-analys. 

LCC-analysen är enbart fokuserad på de ändringar som har gjorts i byggnadens 

klimatskal, det vill säga mängden isolering samt regeldimensioner. 

LCC-analysen har gjorts i Mora då denna plats är en gränspost när det gäller 

Sannebos förmåga att hantera Sveriges klimat. Alla tre olika värmesystem har 

kontrollerats med fyra olika förutsättningar. Den första konfigurationen är Sannebo-

modulen med standard konfiguration. Med den konfigurationen klarar enbart 

bergvärmepumpen BBR(B) kraven men används ändå som grundstock för 

jämförelsen. Den andra konfigurationen är en Sannebo-modul med extra isolering för 

att klara BBR(B) kraven. Den tredje konfigurationen är en extremt isolerad Sannebo-

modul som är med för att se hur kostnaderna reagerar på en högre inköpskostnad men 

som har lägre årligkostnad. Det ger även en inblick i hur framtida energikravs 

skärpningar kan påverka energikostnaderna. Den fjärde och sista konfigurationen är 

en med mindre isolering än standardmodulen för att undersöka om det är mer 

ekonomiskt att isolera mindre än vad som görs just nu. Det ger en inblick i om det bör 

isoleras mindre och istället fokusera åtgärderna på andra områden för byggnadens 

energianvändning. 

 Värdet för kalkylränta har fåtts från Flexator och är satt till 5 procent. Kostnaden per 

kilowatt timme är satt till en krona för el och 0,75  öre för fjärrvärme. Prisökningen 

Figur 8 Isolertjocklek kontra energianvändning Karlstad med konstant Atemp. 
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per år är satt till +2.5 procent för el och +1.5 procent för fjärrvärme. Värdena är tagna 

från Statens Fastighetsverk (2014). 

Grafen i Figur 9 nedan ses alla olika värmesystem samt de olika konfigurationerna i 

tabell 9. Bergvärmepumpen saknar den andra konfigurationen då den redan klarar 

energikraven med standardkonfigurationen. De olika konfigurationerna redovisas i 

tabell 10 

 

Tabell 10 De olika konfigurationerna av isolering som användes vid LCC-analysen. 

Konfiguration Väggreglar 

Extra 

Väggisolering Vindsbjälklag 

Extra 

Lösull Golvbjälklag Cellplast 

Standard 145 45 300 0 220 0 

Extra FJV 220 200 300 200 

220+70 

Stenull 200 

Extra LVVP 220 50 300 200 

220+70 

Stenull 200 

Extrem 2x220 200 300 700 300 600 

Mini 145 0 300 0 220 0 

Figur 9 LCC-analys 
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Figur 10 LCC-analys för olika vägglösningar med fjärrvärme 

 

Standardkonfigurationen är basen för Flexators modul Sannebo och är alltid 

utgångpunkten för alla energiberäkningar. Extra fjärrvärme [FJV] och Extra 

luftvärmevattenpump [LVVP] är uppgraderade med Flexators standardtillbehör när 

det gäller isolering för respektive värmesystem. Med dessa klarar Sannebo-modulen 

energikraven för BBR(B) i Mora. Den extrema konfigurationen är en fiktiv lösning 

som enbart är med för jämförelser mellan de olika konfigurationerna. Den är med för 

att kunna se hur mer isolering än kravet för BBR(B) påverkar LCC:n för modulen. 

Samma tanke ligger bakom Minikonfigurationen som undersöker om en mindre 

inköpskostnad kan leda till en lägre LCC kostnad. 

För att redovisa de olika värmesystemen var för sig så ses nedan Figur 10 över 

Sannebo med fjärrvärme och de olika konfigurationerna: 

Det som kan utläsas direkt ur grafen är att både konfigurationen Extra och Mini har 

högre LCC kostnad än standardkonfigurationen. Mini har lägre LCC kostnad de första 

20 åren men därefter ligger Standard konfigurationen lägre. Extremkonfigurationen 

kommer aldrig i närheten av de andra konfigurationerna. 
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Figur 11 LCC för olika vägglösningar med luftvärmepump 

Konfigurationen för luftvärme visas i figur 11 och precis som för fjärrvärmesystemet 

så är det standardkonfigurationen som har lägst LCC-kostnad efter 100 år. Dock ses 

det att det tar längre tid för Minikonfigurationen att hamna högre än 

standardkonfigurationen. Efter cirka 40 år har Minikonfigurationen hamnat högre i 

LCC-analysen än Standardkonfigurationen. Samtliga LCC-värden för 

luftvattenvärmepumpen är lägre än fjärrvärmekonfigurationerna 
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Figur 12 nedan visar grafen för bergvärme och är väldigt lik grafen för 

luftvärmepumpen. Minikonfigurationen är dock ännu närmare Standard-

konfigurationen än för luftvärmepumpen. Det tar cirka 60 år innan 

Standardkonfigurationen får lägre LCC än Minikonfigurationen. 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Det framgår snabbt att värmesystemens rangordning som uppstår i 

energiberäkningarna för Sannebo även förs vidare till byggnadens LCC-analys. Det 

vill säga att energianvändningen för en byggnad är en väldigt viktig del rent 

ekonomiskt. Den starka kopplingen mellan energianvändning och ekonomi är inget 

nytt men det är tydligt att de nya energikraven varken förstärker eller försvagar 

kopplingen då ändringarna är relativt små. 

 

Figur 12 LCC för olika vägglösningar med bergvärmepump 



Analys och resultat 

29 

5 Analys och resultat 

5.1 Analys 

5.1.1 Hur påverkar de nya energikraven bostädernas boyta? 
Beroende på vilka förutsättningar ett modulföretag har, kan detta påverka boytan på 

olika sätt. Dels kan ett företag tillverka väldigt smala moduler som inte använder hela 

lastbilens lastbredd och längd. I detta fall kommer energikraven inte påverka boytan 

nämnvärt då det finns möjlighet att bygga väggarna ut från huskroppen. 

I fallet med ett företag som använder lastbilens lastyta till det yttersta, blir företaget 

tvingade att bygga väggarna inåt, vilket skapar en balans mellan energikraven och 

energianvändningen. Anledningen till detta är att i kravet finns det ett tillägg för 

flerbostadshus med lägenheter mindre än 35 kvadratmeter vilket Sannebo 

kategoriseras som. Tillägget beror på byggnadens uppvärmda area vilket gör att när 

arean blir mindre blir kravet lättare. Samtidigt blir energin som används för 

uppvärmning av byggnaden fokuserad på en mindre yta vilket gör att 

energianvändningen per kvadratmeter blir större. Detta illustreras i empirin i Figur 5 

där det ses att BBR kravet ökar samtidigt som väggtjockleken. Det kan också ses hur 

energianvändningen följer en parabel med lägsta punkt vid väggtjocklek omkring 450 

millimeter. För varje byggnad som anpassar sina väggar inåt vid ökad isolering finns 

det en optimal väggtjocklek, förutsatt att byggnaden är ett flerbostadshus med mindre 

lägenheter än 35 kvadratmeter. När huset har uppnått denna väggtjocklek och inte 

klarat energikraven är det enbart andra åtgärder som kan få byggnaden godkänd. Detta 

innebär i slutändan att studentboenden i framtiden kommer ha en optimal totalyta 

beroende på byggnadens form, vilket i sin tur leder till ett maximalt antal lägenheter. 

Detta påverkar inte enbart modulbranschen då samma förhållande mellan 

energianvändning och boyta finns vid platsbyggda konstruktioner. För varje 

flerbostadshus med lägenheter mindre än 35 kvadratmeter finns det en optimal 

väggtjocklek Väggtjockleken bör då alltid eftersträvas då byggnaden annars blir 

mindre energieffektiv. 

5.1.2 Hur påverkar de nya energikraven valet av värmesystem? 
Utifrån tabell 4 ses det att energikraven efter 2020 gynnar fjärrvärmesystem eller 

andra värmekällor som inte hör till el. Dock utan någon form av energiåtervinning så 

har fjärrvärme svårt att klara de nuvarande energikraven och det återkommer även 

efter energikravändringen år 2020. För de företag som använder fjärrvärme i sina 

nybyggnationer så kommer de få det lättare i framtiden att uppnå energikraven och på 

så vis kommer de bli gynnade på marknaden. 

Samtidigt ser vi i tabell 4 att de eldrivna värmesystemen, luftvattenvärmepump och 

bergvärmepump i detta fall, har en stor marginal till sina krav jämfört med 

fjärrvärmen. Eldrivna värmesystem kommer även i framtiden klara sig bra och det 

förväntas inte att dessa värmesystem kommer att förlora i popularitet. 

Jämför man värmesystemen mot varandra rent ekonomiskt som i figur 9 så ses det att 

fjärrvärmen är den svagare kandidaten, i alla fall utan system för värmeåtervinning. 
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5.1.3 Hur påverkar de nya energikraven livscykelkostnaderna? 
I figur 9 ses det att oavsett hur mycket isolering som används kommer 

energianvändningen att vara för hög för att tillgodoräkna sig isoleringen. Sannebos 

standardisolering är väldigt kostnadseffektiv och det är bara för bergvärme som 

Minikonfigurationen klarar sig tillräckligt länge för att vara en motståndare. I detta 

fall i cirka 60 år, vilket ändå skulle kunna ses som gränsen för isoleringens levnadstid. 

5.2 Resultat 

5.2.1 Hur mycket påverkar de nya energikraven bostädernas boyta? 
Det ses i tabell 9 hur mycket arean minskar beroende på var i landet byggnaden står 

samt vilket värmesystem som används. Eftersom fjärrvärme fick lättnader så ökar 

arean för de byggnaderna, dock är det svårt att argumentera för fjärrvärme då det 

krävs så höga isolerings mängder så att byggnaden blir orimlig att bygga. För båda 

värmepumpssystemen så faller boytan mer högre upp i landet än i söder. 

Så resultatet av energikravsändringarna är att boarean för byggnaderna blir mindre för 

alla byggnader med elvärme samtidigt som boytan blir större för andra värmesystem. 

5.2.2 Hur påverkar de nya energikraven valet av värmesystem? 
Skillnaderna mellan de eldrivna systemen och de övriga har blivit lite mindre dock är 

klyftan fortfarande väldigt stor. Resultatet av undersökningen ser att fjärrvärme har 

gynnats men inte tillräckligt för att ändra något mellan de olika värmesystemen. 

5.2.3 Hur påverkar de nya energikraven byggnadens LCC? 
I stort kan det konstateras att de nya energikraven inte hjälper byggnaderna rent 

ekonomiskt. Det sparas för lite på att isolera ett hus i form av energianvändning. 

5.3 Koppling till målet 
Det kan konstateras att om inte väggarna för en modul kan byggas utåt så kommer det 

finnas en optimal väggtjocklek. Det ger som konsekvens att företag inom industriellt 

byggande behöver titta på andra energisparande åtgärder än just isolering för att klara 

de framtida energikraven. 

Boytan faller för de eldrivna värmesystemen med några procent och det faller mer för 

de kallare platserna än de varma. Fjärrvärmen har fått lättnader i kravet vilket gör att 

boytan faktiskt kan bli större för fjärrvärmesystemen. 

Det kan också konstateras att det finns vissa energisystem som får det svårt i 

framtiden. Fjärrvärme har svårt att klara kraven i de flesta klimatzonerna och här finns 

det en risk att fjärrvärmesystem inte kommer vara ett möjligt alternativ i framtiden. 

De nya energikraven ger dyrare produktionskostnader. Dessa kostnader tillgodoses 

inte av lägre energianvändning då sänkningen av energianvändningen är för låg. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån det som redan tagits upp i kap. 1.4 anses det att resultatet är trovärdigt med de 

avgränsningar som satts. Det resultat som har framkommit visar tydligt att fjärrvärme 

ur en energieffektiv och ekonomisk synpunkt bör undvikas med undantag för norra 

Sverige. Samtidigt visar resultatet att det ur en ekonomisk synvinkel inte finns 

incitament att isolera huset mer än vad som görs idag. Här saknar undersökningen en 

viktig aspekt av konsekvenserna då det inte tagits upp hur de nya energikraven 

påverkar byggnaderna ur ett miljöperspektiv. Miljöperspektivet är en viktig del då det 

är på grund av miljön som energikraven skärps, vilket skulle ha tagits upp som en av 

arbetets frågeställningar om det funnits tidsutrymme. Bristen påtalas även i kap. 6.5. 

Målet var brett vilket gjort det svårt att ta hänsyn till och svara på alla aspekter som 

framkommit under arbetet. Det anses att målet kan fortsätta att drivas och på så vis 

skapa en större och klarare bild över om energikraven faktiskt hjälper miljön och hur 

mycket det i slutändan påverkar Sveriges byggbransch. 

6.2 Metoddiskussion 
Att använda metoder som beräkningar i en fallstudie var för detta projekt det rätta. 

Eftersom energikraven är av natur en matematisk företeelse är det också naturligt att 

räkna på konsekvenserna rent matematiskt. Då är det dessutom nödvändigt att välja ett 

eller flera beräkningsobjekt. I det här fallet ansågs det att en fallstudie var det bästa 

valet eftersom en fallstudie kan gå mer på djupet jämfört med en bredare 

undersökning. Eftersom de flesta byggnader byggs på samma sätt, speciellt inom 

industriellt byggande, så gav fallstudien även en bredare och mer generell bild av 

problemet. För att ge fallstudien bättre reliabilitet så kunde fler olika 

beräkningsprogram använts. Det hade styrkt resultaten eftersom det kan finnas 

programspecifika skillnader som kunde ge ett visst mönster i resultatet. 

Vid LCC-analysen så användes flera olika isoleringsnivåer för att en steglös isolerings 

undersökning hade tagit för lång tid att beräkna. Den steglösa metoden hade varit den 

mest exakta men de olika nivåerna gav ändå tydliga mönster som var tillräckliga för 

att svara på frågeställningen. 

Dokumentanalysen var nödvändig för att förstå kraven och de nya 

beräkningsmetoderna. Självklart kunde en intervju utmynnat i samma resultat, dock 

kräver en intervju mer förberedelser och tid. 

6.3 Begränsningar 
I och med att arbetet enbart har fokuserat på modulsystemet Sannebo, som är ett 

system med lägenheter på mindre än 35 kvadratmeter, innebär det att resultaten om 

varierande Atemp enbart kan användas på dessa typer av byggnader. Detta beror på att 

energikraven för år 2020 ger dessa typer av byggnader en lättnad som varierar med 

Atemp och på så vis ger ett varierande krav. En byggnad med många lägenheter 

förväntas även ha fler fläktar vilket i sin tur ger högre elanvändning. Därför blir 

analysen av LCC svag då den kontinuerliga kostnader blir lägre för moduler med 

större lägenheter eller villor. Generellt kan det påstås att resultatet ger en 

fingervisning om hur samtliga moduler påverkas av kraven då den procentuella 

ändringen är densamma för samtliga byggnadstyper. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problemet med de nya energikraven är tydligt redovisad med ökad väggtjocklek vilket 

leder till mindre boyta samtidigt som att det inte är ekonomiskt hållbart att fortsätta 

isolera väggarna efter en viss gräns. Detta betyder för industriellt byggande att 

branschen bör lägga fokus på andra sätt att spara på energianvändningen. Istället för 

att fortsätta med att isolera väggarna bör företagen undersöka möjligheterna för tätare 

moduler eller undersöka bättre värmeåtervinning. Fjärrvärme blir allt svagare i 

kampen om värmesystem och ses inte längre som ett värdigt alternativt till de eldrivna 

värmepumparna. Det gör att färre och färre hus kommer anslutas till de redan 

utbyggda fjärrvärmenätverken vilket i ett senare skede leder till att mängder med 

bostäder skulle behöva byta värmesystem när fjärrvärmen läggs ned. Resultatet av 

detta arbete ger företag inom industriellt byggande riktlinjer för hur de bör utveckla 

sina byggnader i framtiden och vilka problem som kan uppstå. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Utifrån LCC-analysen skulle det vara lämpligt att undersöka hur energianvändningen 

och investeringarna påverkar varandra rent miljömässigt. Det vill säga göra en 

livscykelanalys på modulen för att se om de nya energikraven faktiskt gynnar miljön 

med den tvingade mängden isolering samt den ökade mängden elanvändning. Här är 

det viktigt att den nya studien undersöker var elektriciteten kommer ifrån. 
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Bilagor 
Bilaga 1:Urdrag ur Flexators energiberäkningsunderlag 
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Bilaga 1: Exempel på klimatfil för mora. 
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Bilaga 3: Indata till VIP-Energy för bergvärmepump 
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Bilaga 4: Indata till VIP-Energy för luftvattenvärmepump 
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Bilaga 5:Indata till VIP-Energy för FTX-systemet. 
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Bilaga 6:Energianvändning kontra krav i Karlstad 
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Bilaga 7: Energianvändning kontra krav i Karlstad 


