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Abstract
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Abstract
Purpose: The goal of this study is to conduct an LCA and LCC analysis of an additional 
insulation panel and a sandwich panel, to see which panel has the most benefits 
regrading environmental effects and economical effects. The purpose of this study is to 
conduct a research regarding the economical and environmental effect a refurbishment 
on the exterior walls of an industrial building, is it more beneficial to add insulation to 
the existing walls or remodel the exterior walls. The European Union has sat a target to 
reduce the emission of the greenhouse gases within all sectors including the 
construction sector. The goal is to reduce the emissions by 80-95 % by the year 2050, 
calculated by the emission rate from the year 1990. Approximately 20 % of the heating 
produced within in a building seeps out from the exterior walls, this adds to the 
importance of optimizing a buildings insulating capabilities. The study can be broken 
down in to three subcategories. (1) How do you add insulation the exterior walls of an 
industrial building? (2) Which is more economically benefitable, the reconstruction of 
existing walls or using prefabricated panels with common goal of adding insulting to 
an existing industrial building. (3) Which alterative has more impact on the 
environment, using prefabricate panels or reconstruct the existing walls of a building.

Method: Methods used to answer the question above include a literature analysis, a 
document analysis and a case study with the purposes of conducting a life cycle analysis 
and life cycle cost analysis.     

Findings: The results of the study points towards that insulating on externally was a 
much better option in our case study, it reduced the chances of having to deal with both 
thermal bridges and damages caused by structural dampness in the walls. The results 
from the LCA an LCC analysis showed that the additional insulation panels had a 
significant advantage. When using the additional insulation panels the overall cost of 
the project was reduced by 30,3% and Carbon dioxide emissions where deducted by 
50,8% in comparison with the sandwich panels, when both alternatives had a combined 
u-value of 0,16 W/m2K.

Implications: The study shows the importance of conducting an LCA and LCC 
analysis in the start-up process of project, to determine which alternative are more 
beneficial for the project and the environment. The study also shows that with a relative 
low investment and environmental impact you can improve the U-value of a building

Limitations: The study was focused solely around industrial buildings and the study is 
limited to the exterior walls. No other building components where taken in 
consideration.

Keywords: Insulation, LCA, LCC, Exterior walls, additional insulation, industrial 
buildings



Sammanfattning

ii

Sammanfattning
Syfte:. Målet med studien var att genomföra en LCA- och LCC-jämförelse av 
tilläggsisolerings panel och sandwichelement för att utvärdera vilken som var mer 
lönsamt ut ett ekonomiskt- och miljöperspektiv. Syftet med studien var att undersöka 
vilket som var mer lönsamt ur ett ekonomiskt- och miljöperspektiv, att tilläggsisolera 
eller en ombyggnation av ytterväggarna på en befintlig industrilokal. EU:s mål är att i 
samverkan med andra utvecklade länder minska utsläppen av växthusgaserna inom 
alla sektorer däribland även byggbranschen med 80–95 procent fram till år 2050 
jämfört med 1990 års nivå. Cirka 20 % av värmen från en byggnad går ut genom 
ytterväggar, därför är det viktig att optimera isoleringsförmågan av ytterväggarna. 
Detta bryts ner i tre frågeställningar: (1) Hur tilläggsisoleras ytterväggar i 
industrilokaler? (2) Vilket är mer lönsamt, ombyggnationer av befintliga väggar eller 
användning av prefabricerade element med tilläggsisolering ur ett ekonomiskt 
perspektiv? (3) Hur påverkas miljön vid användning av prefabricerade element kontra 
ombyggnationer av befintliga byggnader?

Metod: För att besvara ovanstående frågeställningar har en litteraturstudie, en 
dokumentanalys, ett flertal beräkningar och en fallstudie med livcykelsanalys (LCA) 
och livcykelskostnadsanalys (LCC) genomförts. 

Resultat: Resultatet av denna studie visade att tilläggsisolera utvändigt var ett bättre 
alternativ för vår industrilokal. Värmen från lokalen värmde upp väggen inifrån och 
på det viset minskades risken för köldbryggor och att fuktskador uppstod. Utifrån 
både LCA- och LCC-analysen som genomförts visade den på att tilläggsisolerings 
paneler hade ett övertag. Att använda tilläggsisolerings paneler skulle minska 
kostnaden med 30,3% och koldioxidutsläppen med 50,8% jämfört med en 
ombyggnation med hjälp av sandwichelement då båda produkterna hade ett beräknat 
U-värde på 0,16 W/m2K.

Konsekvenser: Studien visar hur viktigt det är att utföra en LCA samt LCC analys vid 
början av ett projekt för att kunna avgöra vilket av alternativen som finns tillgängliga 
som är mest fördelaktiga för projektet. Studien visar också att med relativt liten 
miljöpåverkan samt kostnad kan en befintlig lokals U-värde förbättras.

Begränsningar: Denna studie behandlar enbart renoveringen av en industrilokal. Den 
har avgränsat till ytterväggarna på lokalen och andra byggnadsdelar ingår inte i 
beräkningen.

Nyckelord: Isolering, LCC, LCA, ytterväggar, tilläggsisolering, industrilokal
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1 Inledning
Detta är ett examensarbete inom byggteknik på Jönköpings Tekniska Högskolan, 
arbetet är på 15 högskolepoäng. Det utförs som ett obligatoriskt moment för varje 
student. Studien syftar till att undersöka om en effektivisering av industribyggnader är 
möjlig, genom att tilläggsisolera med prefabricerade element istället för platsbyggda 
sandwichpaneler. 

1.1 Bakgrund
Då det växande miljöhotet är hängande över oss är det viktigt att effektivisera alla 
områden, detta gäller även byggbranschen. Miljöindikatorer som tagits fram av 
Boverket visar på att 70 % av de totala utsläppen av växthusgaser under 2014 kom från 
nybyggnation samt ombyggnad. Till år 2045 har riksdagen fastslagit att Sverige inte 
ska ha något nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut omfattat alla sektorer inom 
samhället (Boverket,2019).

I Management and Innovation for a Sustainable Built Environment konferansen i 
Amsterdam (2011) framgår det att från 1980-talet och framåt föredrogs det 
nyproduktion framför renovering av byggnader. En av anledningarna var att bevara 
byggnadens arkitektur från den tiden då det byggdes. Med tiden blev miljöhotet allt mer 
påtagligt och det började renoveras mer istället för nybyggnation för att undvika 
utsläppen vid en rivning. Allt eftersom marknaden utvecklades blev det bättre 
förutsättningar för renovering. Detta har företagen tagit till sin fördel och utvecklat nya 
sätt som är till fördel för deras företag som till exempel Paroc Panels AB, och andra 
företag har gjort, som använder sig av prefabricerade paneler vid renovering.

Att använda sig av prefabricerade element på en befintlig byggnad i renoveringsskedet 
kan vara till en vinst såväl ur ett miljöperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Arbetstiden kan minskas ner och mindre material behöver användas och produktionen 
i lokalen kan fortgå då den gamla stommen används som grund. En ombyggnation av 
en befintlig byggnad där den först behöver rivas ned för att sedan bygga upp igen från 
grunden kan både vara mer kostsamt och även mer miljöfarligt, då det vid en rivning 
släpps ut farliga ämnen som påverkar ozonlagret (Naturvårdsverket, 2018).

I denna studie kommer det att undersökas vilket som är mer lönsamt ur ett miljö- och 
ekonomiskt perspektiv, att tilläggsisolera genom att använda prefabricerade element 
eller en ombyggnation med hjälp av sandwichelement. 

1.2 Problembeskrivning
Cirka 20 % av värmen från en byggnad går ut genom ytterväggarna, därför är 
isoleringen viktig för att hålla nere kostnaderna. I äldre byggnader finns det ungefär 
hälften så mycket isolering som i nya byggnader och detta medför att värmeförlusten 
är dubbelt så stor i äldre byggnader. Genom att tilläggsisolera äldre byggnader kan man 
minska på materialen och arbetstiden jämfört med en nyproduktion. Den befintliga 
byggnaden behöver inte rivas för att kunna bygga nytt och på så vis även skydda miljön 
genom att minska utsläppen av växthusgaser (Energimyndigheten, 2017).

En viktig aspekt när det ska byggas nytt eller renoveras är påverkan på miljön, det är 
nästan omöjligt att överskatta klimathotet. De årliga utsläppen av växthusgaser ligger 
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på höga nivåer och konsekvensen är att vår jord värms upp allt snabbare. Detta leder 
till avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, stormar, skogsbränder och att extrema 
temperaturer uppnås allt oftare (WWF, 2018). EU-länderna arbetar för att kraftigt 
minska sina utsläpp inom alla sektorer. EU:s mål är att i samverkan med andra 
utvecklade länder minska utsläppen av växthusgaserna inom alla sektorer däribland 
även byggbranschen med 80–95 procent fram till år 2050 jämfört med 1990 års nivå 
(Europeiska unionen, 2018).

Enligt Naturvårdsverket (2018), en statlig myndighet för miljöfrågor, sänktes utsläppen 
av koldioxidekvivalenter för uppvärmning av kommersiella och offentliga lokaler från 
2568 tusen ton CO2-ekv (1990) till 352 tusen ton CO2-ekv (2017) vilket är en 
minskning på 86,3%. Som ses nedan i figur 1.

Figur 1. utsläpp av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler 1990-
2017 (Naturvårdsverket 2018)

Ur ett miljöperspektiv reduceras mängden utsläppt koldioxid dels genom att förhindra 
miljöpåverkan vid en rivning och dels genom mindre resursåtgång som vid en 
nybyggnation. En annan del som har påverkan på miljön är hanteringen av farliga avfall 
som uppstår vid en rivning. PUR (polyuretan) och XPS (extruderad polystyren) är två 
av de vanligaste isoleringsmaterialen som återfinns i bland annat sandwichelement i 
markskivor, tak, väggar och runt rörsystem. Dessa material innehåller CFC 
(ChloroFluoroCarbon) som vid utsläpp i luften bidrar till växthuseffekten och tillslut 
nedbrytning av ozonlagret. Genom att tilläggsisolera befintliga byggnader kan sådan 
miljöpåverkan reduceras (Naturvårdsverket, 2018).

Det finns många fördelar med att använda prefabricerade element på befintliga 
byggnader men det används inte så ofta. Därför vill vi undersöka detta vidare i denna 
studie. En fallstudie genomförs, genom att utgå från en befintlig byggnad som finns i 
Göteborg. Byggnaden består av tre delar. En del av byggnaden är en nyproduktion. En 
del är en ombyggnation av ytterväggarna, där ytterväggarna rivits ned och byggts upp 
med sandwichelement från Paroc Panels AB. Den sista delen har originalväggarna kvar, 
det är denna delen som undersöks i arbetet.   Det som undersöks är vilket alternativ som 
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är mer lönsamt ur ett ekonomisk- och miljöperspektiv en ombyggnation av 
ytterväggarna eller att tilläggsisolera med prefabricerade element.

1.3 Mål och frågeställningar
Målet med studien är att genomföra en LCA- och LCC-jämförelse av 
tilläggsisoleringspanel och sandwichelement av ytterväggarna på en befintlig 
industrilokal för att utvärdera vilken som är mer lönsamt ut ett ekonomiskt- och 
miljöperspektiv.

Frågeställningar som kommer att besvaras:

 Hur tilläggsisoleras ytterväggar i industrilokaler? 

 Vilket är mer lönsamt, ombyggnationer av befintliga väggar eller användning 
av prefabricerade element med tilläggsisolering ur ett ekonomiskt perspektiv?

 Hur påverkas miljön vid användning av prefabricerade element kontra 
ombyggnationer av befintliga väggar?

1.4 Avgränsningar
Denna studie kommer enbart behandla renoveringen av en industrilokal. Den kommer 
att avgränsas till ytterväggarna på lokalen och andra byggnadsdelar kommer inte ingå i 
beräkningen. Begränsningen är på grund av att cirka 20 % av de totala värmeförlusterna 
utgår från ytterväggarna (Naturvårdsverket, 2018) därför vill vi undersöka detta vidare.

1.5 Disposition
Studien inledande kapitel presenterar bakgrund, problembeskrivning, målet med 
studien samt dess frågeställningar. Andra kapitlet presenterar valda metoder för 
genomförandet av studien, hur studien genomförts samt en diskussion om 
trovärdigheten av resultatet. Tredje kapitlet presenterar de teoretiska ramverk som 
studien är utformad utifrån. Fjärde kapitlet presenterar insamlad empiri som genomförts 
genom litteraturstudie, fallstudie, dokumentanalys, livscykelanalys och 
livscykelkostnadsanalys. Det femte kapitlet presenterar kopplingar mellan den 
insamlade empiriska data till studiens frågeställningar. Det sjätte och avslutande 
kapitlet presenterar studiens resultat, metodval, begränsningar och slutsatser, samt 
rekommendationer för vidare forskning.
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2 Metod och genomförande
Detta kapitel kommer beskriva de metoder vi har använt oss utav för att besvara våra 
frågeställningar. För att samla tillräckligt med information utnyttjade vi olika 
undersökningsstrategier, datainsamlingsmoment och uträkningar som vi baserade på 
aktuella frågeställningar. Nedanstående figur visar kopplingen mellan våra 
frågeställningar och metoder. 

Figur 2 kopplingen mellan frågeställningar och metoder

2.1 Undersökningsstrategi
En kombination av kvalitativ samt kvantitativ data som samlats in under projektets 
gång. Undersökningsmetoder som använts är litteraturstudie, dokumentanalys, 
fallstudie samt beräkningar. I början av projektet utfördes en litteraturstudie, för att få 
ihop empiri om gällande förhållanden inom valt område. Detta gjordes för att besvara 
våra frågeställningar. En litteraturstudie fungerar som ett sätt att generera idéer om 
ämnet det som skrivs om, men också förfina de idéer som redan finns (Blomkvist & 
Hallin, 2014). Dokumentanalysen genomfördes som ett komplement till 
litteraturstudien och genererade mer information till fallstudien. När en fallstudie ska 
genomföras är det viktigt att information med olika karaktär samlas in för att ge en 
tydlig bild av det aktuella fallet (Patel & Davidson, 2011). Fallstudien är i denna studie 
kopplad till en industrilokal i Göteborg.
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Slutligen så genomfördes beräkningar, detta för att bekräfta eller avfärda ett eventuellt 
resultat till frågeställningarna. Deskriptiv statistik samlas in för att i siffror ge en 
beskrivning av det insamlade materialet och på detta sätt besvara frågeställningarna 
(Patel & Davidson, 2011). Beräkningarna består av LCA, LCC analyser samt U-värde 
för olika väggkonstruktioner. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling

Frågeställning 1: Hur tilläggsisoleras ytterväggar i industrilokaler?
Denna frågeställning besvaras med hjälp av dokumentanalys och litteraturstudie.

Frågeställning 2: Vilket är mer lönsamt, ombyggnationer av befintliga väggar eller 
användning av prefabricerade element med tilläggsisolering ur ett ekonomiskt 
perspektiv?
Denna frågeställning besvaras med hjälp av en fallstudie där LCC beräknas.

Frågeställning 3: Hur påverkas miljön vid användning av prefabricerade element 
kontra ombyggnationer av befintliga väggar?
Denna frågeställning besvaras med hjälp av en fallstudie där LCA beräknas.

2.3 Valda metoder för datainsamling

2.3.1 Litteraturstudie
En litteraturstudie är en systematisk genomgång av tidigare skriven litteratur inom ett 
valt område, främst originalartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Ett bra sätt 
att hitta relevanta artiklar är att använda sig av olika databaser (Ejvegård, 2009). Ett 
examensarbete ska bidra med ny kunskap genom att studera ett fenomen och skriva en 
vetenskaplig rapport om fynden. En litteratursökning görs för att få fram informationen 
(Blomkvist & Hallin, 2014). I detta examensarbete är litteratursökning en naturlig del 
för att söka fram relevant fakta inom det valda området. Detta leder fram till artiklar 
och teorier som använts i tidigare arbeten och det ska vara vägledande för ny forskning 
inom samma område.

2.3.2 Fallstudie 
I en fallstudie studeras ett specifikt fall och det möjliggör en djupdykning av ämnet för 
att säga något om dess helhet. Informationen som ges gör det möjligt att förstå 
bakomliggande orsaker till varför det som observerats i studien uppstod (Denscombe, 
2014). Informationen ger även en grund för olika slutsatser som kan beskriva fenomenet 
(Blomkvist & Hallin, 2014). I detta arbete utförs en fallstudie på en byggnad som ligger 
på Salsmästaregatan 23 i Göteborg. Vi ska undersöka vilket som är mer lönsamt ur ett 
ekonomiskt- och miljöperspektiv, att tilläggsisolera den befintliga byggnaden med 
prefabricerade element eller riva ytterväggarna på byggnaden och bygga helt nya.
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2.3.3  Dokumentanalys
Vid en dokumentanalys analyseras utvalda dokument för att få en övergripande 
information till ett mer övergripande sammanhang. Exempel på dokument är manualer, 
offentliga dokument olika protokoll, bilder och hemsidor. De dokument som är aktuella 
för arbetet avgörs av syftet och frågeställningarna (Blomkvist & Hallin, 2014). 
Dokument som kan komma att bli aktuella i detta examensarbete är ritningar, 
monteringsanvisningar, tekniska handböcker bland annat.

2.4 Arbetsgång
I detta kapitel presenteras arbetsgången. Arbetsgången följer underrubrikernas 
placering. Litteraturstudien är det första som genomförs följt av dokumentanalysen 
slutligen genomförs Life Cycle Assessment och Life Cycle Cost analysen. 

2.4.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien var det första som genomfördes i detta arbete och den fortlöpte under 
hela arbetets gång. Syfte med studien var att få mer kunskap om ämnet samt göra sig 
bekant med forskningen inom området. Relevant litteratur har hämtats från det lokala 
biblioteket samt databaser som, Scopus, ScienceDirect, Google Scholar bland annat. I 
början sattes ett femårigt intervall när artiklarna skulle varit publicerade, på grund av 
bristande information inom området utökades sökning till ett större tidsintervall inom 
vissa sökord. Relevanta publikationer som hittas har sedan lästs igenom och relevant 
information har lyfts ut av skribenterna. Nedan i tabell 1 visas de sökord som använts.

Tabell 1. Sammanställning av litteratursökning

Område Sökord

Tilläggsisolering av ytterväggar

Adding insulation to exterior walls

Rivning

Demolition 

U-värdet / Lambdavärde / 
Värmemotstånd

Heat conductivity  

Prefabricerad

Prefabricated

Renovering

Refurbishment

Tilläggsisolering av industrilokaler

Energieffektivisering
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Energy efficiency 

Life Cycle AssessmentLivscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys

Life cycle costLivscykelkostnadsanalys (LCC)

Livscykelkostnad

2.4.2 Dokumentanalys
Dokumentanalysen utgår från de dokument som tillhandhavits av Paroc. Dessa 
dokument infattar allt ifrån ritningar till materialspecifikationer samt fakturaunderlag. 
Ur dessa dokument har sedan relevant information lyfts fram och sammanfattats. 
Kompletterade information har sedan samlats in från dokument som berör området. 
Den data som framkommit från denna analys har legat till grund för LCA och LCC 
analysen som var nästa steg i denna studie. 

2.4.3 LCA
LCA har gjorts med följande program, One Click LCA. Med en tidigare skapad Revit-
fil har mått på olika väggytor tagits fram. Sedan har en LCA-analys tagits fram med 
hjälp av One Click LCA, där de olika väggytorna har matchats med programmets 
materialbibliotek. På så sätt har en LCA rapport kunnat tas fram. Studien har undersökt 
om det ur ett LCA perspektivet har lönats sig att tilläggsisolera ytterväggarna på en 
befintlig industrilokal eller om det är bättre att riva ytterväggarna och bygga nya.

2.4.4 LCC
När LCA-analysen var färdig började arbetet med att ta fram en LCC-analys. Denna 
analys togs fram med hjälp av programmet Bidcon. Analysen kollar på vilket av 
alternativen, att tilläggisolera eller bygg nytt, som är mer lönsamt när alla kostnader för 
de båda alternativen är inräknade. 

2.5 Trovärdighet
För att dokumentanalys och litteraturstudien ska ha så hög reliabilitet som möjligt ska 
det vid eventuella oklara tolkningar ställa sig kritisk och frågande, detta för att inte göra 
egna tolkningar utan att all data ska baseras på fakta. Vid dokumentanalysen är det 
viktigt att det inte bara väljs ut dokument som stödjer våra fynd. Det ska finnas både 
dokument som stödjer samt motbevisar våra fynd, detta för att i bästa mån undvika att 
skapa en falsk bild utav resultatet (Patel & Davidson, 2011). För att uppnå detta har ett 
stort antal artiklar samt diverse rappoter granskants för att få en bra bild över 
studeiområdet.
Ett tecken på att litteraturstudien har god validitet är att termer och begrepp som är 
specifika för vårt område även återfinns inom de texter som granskats (Patel & 
Davidson, 2011). För att uppnå det togs det fram ett antal sökord som har använts vid 
litteraturstudien. Dessa ord användes sedan i olika databaser med forskningsartiklar. 
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Beräkningarna innefattar både reliabilitet samt validitet. De måste både vara utförda på 
ett sådant sätt att de beräknar det som avses att beräknas samt att de går att återupprepa 
med samma resultat. Därför kommer all beräkning kontrolleras både för hand och med 
dataprogram för att säkerställa att resultatet är så korrekt som möjligt. Sedan har dessa 
beräkningar vägts mot dokumentanalysen samt litteraturstudien, dels för att se att 
antaganden som gjorts är rimlig och för att stärka beräkningarnas resultat 

För att ha en hög trovärdighet vad gäller analyserna som ska utföras är det viktigt att ett 
program som är välkänt och accepterat inom området används. One Click LCA 
användes för LCA analyserna, det är ett väletablerat program som används av bland 
annat Skanska, NCC, WSP m.m. (One Click LCA, 2015). För LCC analyserna har 
programmet Bidcon valts. Bidcon tillverkas av Elecosoft som tillhandahåller 
programvaror inom byggindustrin internationellt (Elecosoft, 2018).
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3 Teoretiskt ramverk
Detta kapitel behandlar vårt teoretiska ramverk för att driva vårt arbete framåt enligt 
frågeställningarna. Vi utgår från lagar, förordningar och föreskrifter som exempelvis 
BBR (boverkets byggregler). Detta är en samling med regler, föreskrifter och allmänna 
råd gällande byggnader i Sverige som vi samlar in vetenskapliga teorier ifrån. Rapporter 
om isolerings typer och olika isolering material studerades för att införskaffa ytterligare 
information. Program som beräknar energianvändningen användes för att få 
helhetsresultat av byggnader. Forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar kommer 
att läsas igenom och studeras noggrant.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel

Figur 3. koppling mellan metoder, frågeställningar och teorier

3.2 Teori värme 

3.2.1 Värmegenomgångskoefficient (U-värdet)
Begreppet värmegenomgångskoefficient som även kallas för U-värdet anger hur bra 
byggnadsdelar isolerar. Enligt Sandin (2010) definieras U-värdet som ”den 
värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då 
skillnaden i lufttemperaturen i ömse sidor av konstruktionen är en grad” (s. 39). 

Enheten på värmegenomgångskoefficient är W/m2K och kan sålunda tecknas 

(W/m2K)  𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + … + 𝑅𝑛 + 𝑅𝑠𝑒
 

Rsi = värmeövergångsmotstånd på insidan (m2K/ W)
R1 … RN = värmemotstånd för väggskikten (m2K/ W)
Rse = värmeövergångsmotstånd på utsidan (m2K/ W)
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3.2.2 Värmekonduktivitet (lambdavärde λ)
Värmekonduktivitet eller lambdavärde (λ) definieras som det värmeflöde som passerar 
genom ett material per sekund då temperaturskillnaden är en grad. Ju lägre λ-värde 
desto bättre isoleringsförmåga har materialet. Enheten på värmekonduktivitet är W/mK 
och betecknas med grekiska bokstaven λ (Sandin, 2010).

3.2.3 Värmemotstånd (R) 
Värmemotstånd är motsatsen till värmekonduktivitet och beskriver isoleringsförmåga 
av materialskikt eller byggnadsdelar. Ju högre R-värde desto bättre isolerar materialet 
eller byggnadsdelen. Värmemotståndet anges i enheten (m2K/W) (Sandin, 2010).
Enligt europastandard vid beräkning av U-värdet används följande 
värmeövergångsmotstånd på insidan (Rsi) respektive utsidan (Rse):

Rse = 0.04 m2K/ W gäller alltid 
Rsi = 0.10 m2K/ W för tak
Rsi = 0.10 m2K/ W för väggar
Rsi = 0.17 m2K/ W för kalla golv

3.2.4 Köldbryggor I Stålkonstruktioner 
För konstruktioner innehållande stålreglar kan ej uträkning för 
värmegenomgångskoefficient användas då det är för stora skillnader stål och 
isoleringens lambdavärde, rekommenderar skillnad ska inte vara större än 4. I SS 
024230 finns en metod för att beräkna köldbryggor i stålkonstruktioner. Principen 
bygger på att dela upp värmeflödet i separata ströminingsvägar, ett som löper genom 
värmeisoleringen och det andra som går genom metalldelarna. Varje strömningsväg 
karakteriseras av sin egen resistens, när varje enskild resistens är beräknad kan den 
totala resistensen beräknas (Mårdberg,1995)

Formeln kan förenklas till: 

𝐽1 = 𝐽1𝑎 + 𝐽3 + 𝐽1𝑏

𝐽2 =
1
𝐽1 +

1
𝐽7

𝐽𝑡𝑜𝑡 = 𝐽𝑒 + 𝐽2 + 𝐽𝑖

Je = Värmeövergångsresistens utsida

Ji = Värmeövergångsresistens insida

J1a = Resistens mot leding längs yttre ytskiktet 

J3 = Resistens mot värmeledning i regellivet

J1b = Resistens mot leding längs inre ytskiktet

J7 = Resistensen mellan ytskikten för konstruktionen isolerande del
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3.3 Rivning och ombyggnad
Ett rivningsbeslut fattas ofta när en byggnad inte längre uppfyller det tekniska kraven 
som ställts på den, det kan infatta allt från energikrav till dålig byggstandard. Dock tar 
inte en rivning i åtanke den samlade energipåverkan som en byggnad har (Baker, 
Moncaster, Al-Tabbaa, 2017).  En rivning är när en hel byggnad eller del av byggnad 
tas bort. Det räknas inte som en rivning ifall stommen av byggnaden står kvar, medan 
icke bärande delar har tagits bort. Det räknas dock som en rivning ifall allt utom 
grunden har rivits (Boverket, 2019). 

Ett annat sätt att åtgärda en befintlig byggnad är att genomföra en ombyggnation. 
Ombyggnation är när en byggnad ändras. För att det ska räknas som en ombyggnad så 
krävs det att en stor eller en specifik del av den befintliga byggnaden förändra utifrån 
originalbyggnaden (Boverket, 2019). Med en ombyggnation kan en byggnad som inte 
uppfyller tekniska kraven bli som ny, utan att medföra en sådan miljöpåverkan som en 
rivning har (Power, 2008).

En rivning är enligt miljöbalken att betrakta som en miljöfarlig verksamhet 
(Naturvårdverket, 2019). Då det uppkommer stora mängder avfall under en sådan 
process. År 2016 så uppkom det 9,8 miljoner ton avfall från bygg och rivnings sektor, 
det motsvarar 31 % av det totalt generade avfallet det året (Boverket, 2019)

3.4 Livscykelanalys (LCA)
Ett verktyg som används för att se över hur miljön påverkas i diverse projekt är en LCA-
analys. En LCA är en av fler olika metoder för att visa och bedöma miljöpåverkan 
(Curran, 2019). Inom byggprojekt kan en LCA användas för att se flera olika saker 
bland annat bedöma hur stor miljöpåverkan bygganden har i sin helhet, den kan även 
användas för att bedöma enskilda byggdelar eller produkter.

Den första LCA:n sägs ha gjorts av Coca-cola mellan 1969–1970. Under den 
tidsperioden kom LCA främsta att handla om förpackningsmaterial samt 
avfallshantering (Curran, 2019). Den första tidens LCA ansågs ofta vara svåra och 
kostnadskrävande samtidigt som resultaten inte alltid gick att utläsa. För att få bukt med 
detta tog organisationen SETAC fram en ”Code of Practice” för hur en LCA ska utföras. 
Denna ”Code of Practice” låg sedan till grund för den ISO 14040 standard som används 
idag (Erlandsson, Lindfors & Jelse, 2013)

En LCA består av fyra faser, den första fasen går ut på att bestämma vad syftet med 
studien är, vilka avgränsningar som finns samt bestämma den funktionella enheten. Den 
funktionella enheten är ett mått på det studien avser att mäta. Den andra fasen är 
inventeringsanalysen (LCI) när datainsamlingen börjar, all relevant data om en 
produkts livscykel samlas in. Tredje fasen använder data från LCI och utvärderar dess 
inverkan på miljön. Fjärde och sista fasen är när datan ska tolkas, här presenteras 
eventuella risker, begräsningar med studien samt råd gällande studien (Rashid & 
Yusoff, 2015).

3.4.1 One Click LCA
 One Click LCA är ett program som används för att göra LCA analyser. Det är ett helt 
webbaserat program där användaren själv matar in de materialuppgifter den har, eller 
väljer ur programmets stora databas över olika material. Programmet kan användas för 
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att se hur olika miljön påverkas vid olika val av material. Detta kan sedan användas 
som underlag när ett specifikt material används (One Click LCA, 2015).

3.5 Livscykelkostnadsanalys (LCC)
Livscykelkostnadsanalys är en metod för att beräkna totala kostnader bland annat för 
ett projekt från start till färdigställande. Denna metod är särskild användbar för 
uträkning av två projektalternativ som uppfyller samma tekniska krav men skiljer sig i 
kostnader vid en investering, för att se vilket alternativ som är mer lönsamt. Syftet är 
att uppskatta totalkostnaden i relation till kvalitet och funktion. För att exempelvis 
ingenjörer och arkitekter ska kunna göra kostnadsuppskattningar för ett projekt finns 
det olika mått att använda sig av vid en LCC. Några av de mest relevanta måtten är lägst 
livscykelkostnad, nettobesparingar, besparing-till-investering-förhållande, internränta 
och återbetalningsperiod. LCC bör utföras tidigt i processen för att fortfarande ha 
möjlighet att påverka slutresultatet (Fuller. 2016).

Enligt Gluch (2014) framkommer det att LCC underlättar identifieringen av viktig 
information som behövs när det tas beslut om renovering av byggnader och fastigheter 
samt ger en förväntad bild av de ekonomiska konsekvenserna. Formeln för LCC ser ut 
enligt följande: 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 ‒ 𝑅 ∗ (1 + 𝑟) ‒ 𝑛 +

𝑛 

∑
𝑡 = 0

𝑈𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

3.6 Isoleringsmaterial
En tilläggsisolering görs i efterhand oftast för att minska energiåtgången och då även 
uppvärmningskostnaden, få en bättre ljudmiljö och förbättra inomhusklimatet. Ca 20% 
av värmeförlusten från en byggnad går genom ytterväggarna (Energimyndigheten, 
2017).  Vid en renovering när tilläggsisolering ska används står man inför valet om man 
ska tilläggsisolera invändigt eller utvändigt. Att tilläggsisolera utvändigt är generellt att 
föredra ur ett energibesparingssyfte men även av utrymmesskäl. Fastighetens 
uppvärmningskostnader kan minskas genom att köldbryggorna i väggen lättare går 
isolera bort med utvändig tilläggsisolering. I vissa byggnader till exempel en byggnad 
med en detaljrik fasad eller en kulturhistorisk värdefull byggnad är tilläggsisolering 
utvändigt inte ett lämpligt alternativ utan invändig tilläggsisolering det bästa 
alternativet (Hållahus, 2019). 

Invändig tilläggsisolering
Vid tilläggsisolering invändigt av en byggnad påverkas inte exteriören av byggnaden 
nämnvärt. Detta kan vara att föredra om byggnaden till exempelvis är en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad, har en väldigt detaljrik fasad eller om fasaden består 
av ventilerat tegelskal. Vid invändig tilläggsisolering blir väggens utsida kallare och 
mer känslig för fukt. Det blir svårare att åtgärda köldbryggor och tilläggsisoleringen 
blir inte lika effektiv. Eventuella brister i väggkonstruktionen kan framträda efter en 
invändig tilläggsisolering, för innan isoleringen släppte väggen ut mer värme som 
kunde torka upp fasaden. Man kan minska problemet med köldbryggor väldigt om man 
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är noggrann vid anslutningarna bland annat mellan yttervägg till golvbjälklag och 
yttervägg till innervägg (Isover, 2019).

Utvändig tilläggsisolering 
Utvändig tilläggsisolering är ofta att föredra då det medför mindre risker. Med utvändig 
tilläggsisolering är det lättare att isolera bort köldbryggor och den befintliga 
väggkonstruktionen blir då varmare och torrare. Det minskar risken för fukt i väggarna 
och minskar byggnadens energiutsläpp (Hållahus, 2019).

Vid utvändig tilläggsisolering påverkas byggnadens exteriört, inte alltid till det bättre. 
En för tjock isolering kan göra att fasaden hänger utanför grunden, att fönstren hamnar 
in i fasaden eller att takfoten blir kortare. Detta är saker som går åtgärda men är ofta 
väldigt kostsamma. Det bästa är att kartlägga alla konsekvenser av isoleringen innan 
man börjar. (Hållahus, 2019).

Olika sorters isoleringsmaterial  
Vanligt förkommande material vid isolering av byggnader i Sverige infattar cellplast, 
cellulosafibrer och mineralull. Cellplast framställs av plast och kommer i form av 
skivor. Det finns flera olika sorters cellplastisoleringar gemensamt för dessa är att de 
tillverkas av petroleum. Cellplast har fördel att ge en bra isolering samt vara lätt att 
hantera, nackdelar med cellplast är att det är dyrt (Hållahus, 2019).

Mineralull är det vanligaste förkommande isoleringsmaterialet, det tillverkas av tunna 
fibrer i sten eller glas som binds samman av fenol eller formaldehyd. Mineralull kan 
inte hantera fukt och kräver att en invändig fuktspärr monterats, dock så är mineralull 
relativt billigt att införskaffa (Hållahus, 2019)

Cellulosafibrer är ett material som används runtom i Europa, men inte i någon vidare 
utsträckning i Sverige. Cellulosafibrer är en sorts lösull som vanligtvis tillverkas av 
granfibrer eller återvunnit tidningspapper. Cellulosafibrer säljs säckvis eller 
färdigmonterat på plats, Cellulosafibrer är också mögelhämmande vilket ger det en 
fördel över till exempel mineralull. (Hållahus, 2019)

3.7 Sammanfattning av valda teorier

Den teoretiska referensramen ska ge en vetenskaplig grund för denna studies 
frågeställningar. Utifrån teorierna förväntas läsarna ha en uppfattning om olika sätt att 
se hur bra ett material eller en vägg isolerar. Läsarna förväntas också ha förståelse för 
hur en LCA samt LCC analys genomförs.

Detta kapitel behandlar först hur värme beräknas i teorivärme. Däribland förklaras att 
u-värde beräknar hur bra ett material isolerar, lambdavärde beräknar det värmeflöde 
som passerar genom ett material per sekund då temperaturskillnaden är en grad och 
sedan värmemotståndet som är motsatsen till u-värdet och beskriver isoleringsförmågan 
hos ett materialskikt eller byggnadsdel.

Efter det beskrivs att när en byggnad inte längre uppfyller de tekniska kraven som ställs 
på den kan det vara aktuellt med en rivning eller ombyggnation. Det finns även andra 
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anledningar till att man river en byggnad. En rivning har ofta en större miljöpåverkan 
än en ombyggnation (Boverket, 2019) och det är någonting som spelar in vid val av 
åtgärd för byggnaden.

Sedan beskrivs en livscykelanalys. Det är ett verktyg för att se hur stor påverkan blir på 
miljön vid olika projekt. Genom att genomföra en LCA kan miljöpåverkan beräknas på 
en hel byggnad eller en produkt. För att försöka följa Europeiska unionen (2018) mål 
med att minska koldioxidutsläppen är det en fördel att göra en LCA innan en rivning 
eller en nybyggnation. 

Livscykelkostnadsanalys förklaras som en metod för att beräkna kostnaden för ett 
projekt från start till färdigställande. Det är till en fördel att använda denna metod när 
man har två likvärdiga projektalternativ som uppfyller samma tekniska krav med för att 
bedöma vilket som är mer kostnadseffektiv.

Till sist förklaras de olika metoderna som finns för att tilläggsisolering och också vilka 
de mest förkommande materialen är och hur dessa material används. 
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4 Empiri
I detta kapitel presenteras den empiriska datan som har samlats in genom 
dokumentanalysen och fallstudien.

4.1 Dokumentanalys

4.1.1 Boverkets byggregler
Enligt BBR kapitel 9 om energihushållning ska en lokal uppfylla ett sammanlagt u-
värde på 0,6 W/m2K. Det rekommenderade värdet av en yttervägg ska ha är 0.18 
W/m2K. Dock så får en yttervägg ha både ett högre eller ett lägre värde, så länge ett u-
värde på 0,6 W/m2K uppnås för hela lokalen. Avsteg från värdet på 0.6 W/m2K kan 
göras om värmetillskottet från t.ex. en industriprocess täcker den största delen av 
uppvärmningsbehovet. Om en byggnad inte behövs värmas upp till mer 10 °C eller 
behovet av energi för komfortkyla, tappvarmvatten samt byggnadens fastighetsenergi 
är lågt, kan avsteg från värdet på 0.6 W/m2K också göras (Boverket, 2019).

4.1.2 Ritningar kopplade till fallstudien 
En genomgång av de ritningar som finns associerade med industrilokalen har gåtts 
igenom och det viktigaste ur dessa ritningar har lyfts fram. I fig. 5 syns en tvärsektion 
på den befintliga lokalen. Ur denna ritning har väggkonstruktion för den befintliga 
väggen kunnat tas fram. Efter vidare genomgång av ritningarna har en skiss över 
lokalen kunnat tas fram, denna illustreras nedan i fig. 4. Dessa två ritningar tillsammans 
har använts till att mängda fram den korrekta väggarean i projektet, uträkning illustreras 
i tabell 2.     
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Figur 4. Framtagen skiss över lokalen
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Figur 5. Tvärsektion på den befintliga Lokalen

4.1.3 Monteringsanvisningar för de olika studiefallen
De olika metoderna för att göra en effektiv tilläggsisolering, har lite olika 
monteringsanvisningar.

Vid tilläggsisolerings metoden kommer det befintliga ytskiktet på väggen att rivas. 
Detta för att få en ren yta att fästa panelerna på samt att skapa en luftspalt mellan den 
befintliga väggen och tilläggsisolerings panelen. En sockel byggs som tilläggsisolerings 
panelerna kan stå på. Dessa fästs i det befintliga stomverket med hjälp av en 
fästanordning. Därefter tätas mellanrummet mellan panelerna för dels skydda 
fästanordningen men också för att minimera fuktintrång. Nedan följer en illustration på 
hur tilläggsisolerings panelen kan monteras se fig. 6.

Figur 6. Enkel illustration på hur tilläggsisolerings panelen fästs
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När sandwichpanelerna monteras kommer den befintliga väggen att rivas ner intill de 
stålpelarna som finns på insidan av den befintliga väggen. Sedan kommer de utvalda 
sandwichpanelerna att fästas i de befintliga pelarna. Panelerna fästs med fästdon anses 
vara lämpliga för det specifika fallet. Mellanrummet mellan panelerna kommer att tätas 
på samma sätt som i fallet med tilläggsisolerings panelerna, detta för att minimera fukt 
samt transmissionsförluster. Nedanstående i figur 7 illustras hur en sandwichpanel 
monteras.

Figur 7. Illustration på hur en Sandwichpanel monteras (Paroc, 2019)

4.2 Fallstudie 
I denna studien kommer två analyser göras på en industribyggnad i Göteborg, lokalen 
är en äldre lagerlokal byggd 1975, den har en bruttoara på 2706 m2 och en total 
väggarea på 858 m2. Där det undersöks vad som var mer effektivt, att tilläggsisolera 
eller ombyggnation av ytterväggarna. Väggkonstruktionen förklaras mer i 
nästföljande rubriker. U-värdet på den befintliga blev efter beräkningar 0,37 W/m2K 
se Bilaga 1. BBR rekommendera att en ny yttervägg uppfyller 0.18 W/m2K (Boverket, 
2019). Tre olika vägg-alternativ med likvärdiga U-värden kommer att jämföras och 
analyseras.

Här nedan i figur 8 ses den befintliga byggnaden i Göteborg.  Byggnad 1 är den delen 
som ännu inte är renoverad. Byggnad 2 är renoverad med prefabricerade element på 
ytterväggarna. Byggnad 3 är nybyggd från grunden. Det är byggnad 1 som undersöks 
i denna studie.
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Figur 8. flygfoto på byggnaden i fallstudien (Google maps,2019)

4.2.1 Befintligvägg på industrilokalen  
Den befintliga väggen är av äldre karaktär. Den består av det som redovisas nedan i fig. 
9. I tabell 2 kan man utläsa den totala väggarean som projektet består av. Det är också 
denna väggarea som använts som underlag för att göra LCA samt LCC analysen.

Tabell 2. Den totala Väggarean
Byggdel Antal st Tot m2
Väggarea 3 ((61,5+61,5+44)x7)+30 1199

-
Fönster 12x12 120st 1,44*120 172
Fönster 10x13 21st 1,3*21 27.3
Port 1 15
Dörr 3 6,93
Lastkaj 1 21x7 147

340,93
Tot Väggarea 858,07

Figur 9. Tvärsnitt på befintliga väggen

4.2.2 Studiefall 1 (sandwichelement)
Sandwichelement är en färdigbyggd panel från fabrik som enkelt kan monteras på plats. 
I fall 1 kommer den befintliga ytterväggen rivas ned och Paroc fire proof panel kommer 
monteras på väggen. Det är ett stenullsbaserat lätt sandwichelement. Stenullskärnan 
kombineras med ett ytterlager av stålplåt som hålls samman med ett lim som täcker 
ytorna mellan. Denna kombinationen åstadkommer en hög hållfasthet och en lång 
livslängd på materialet. Nedan i figur 10 visas ett tvärsnitt av ett sandwichelement.
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1 Förzinkad stålplåt med ytskikt enligt 
gällande miljökrav. 
2 Specialutvecklat lim som uppfyller de krav 
som ställs på AST- kvalitet med avseende på 
hållfasthet och durabilitet. 
3 Obrännbar kärna (A1) av PAROC 
strukturala stenullslameller ger lika 
hållfasthetsegenskaper i varje tvärsnitt av 
element. 
4 Grundfärg i flera skikt som säkerställer 
vidhäftningen mellan limmet och den 
förzinkade stålplåten.
5 Brandsäker fogutformning som gör 
elementet tätt mot heta brandgaser och 
eldsflammor och ger ett brandmotstånd på 
upp till 4 timmar (EL240)

4.2.3 Studiefall 2 (tilläggsisolerings panel)
I fall 2 kommer prefabricerade tilläggsisolerings panel monteras på den befintliga 
väggen. Tilläggsisolerings panel är uppbyggda på liknande sätt som sandwichelement 
men har ventilationskanaler inbyggda i panelen.  Detta för att fukten i den befintliga 
byggnaden kan ventileras ut. Nedan i figur 11 visas ett tvärsnitt av ett Reface panel 
vilket är ett exempel på en tilläggsisolerings panel.

1 Exteriör fasad: förzinkad stålplåt med 
ytskikt enligt gällande miljökrav.
2 Specialutvecklat lim som uppfyller de 
krav som ställs på AST- kvalitet med 
avseende på hållfasthet och durabilitet.
3 Obrännbar (A1) PAROC strukturell 
stenullkärna medventilationskanaler.
4 Vindstärkt folie som tillåter vattenånga att 
passera en diffusion- öppen area för att 
förbättra lufttätheten i materialet.  
5 Specialutvecklat lim som uppfyller de 
krav som ställs på AST- kvalitet med 
avseende på hållfasthet och durabilitet.
6 Interiör fasad: ett lager värmegalvaniserad 
plåt lager som ett diffusions öppet material.
7 Brandbeständig tung-och-spårstruktur och 
tätningar i båda tungor och spår.

4.2.4 Väggkonstruktion för studiefall 1 och 2
Invändig isolering kommer inte att användas i vårat fall då byggnaden i vår fallstudie 
saknar kulturhistoriskt värde samt att de blir lättare att garantera att fukt inte stannar i 
väggen. Nedan i fig.12 redovisas de olika väggkonstruktionerna som anses vara 
lämpliga att isolera den tilltänkta industrilokalen med. Det alternativ som vi anser vara 
lämpliga är tilläggsisolerings paneler samt sandwichpaneler.

Figur 10. komponenter i en PAROC 
sandwichelement (Paroc, 2019)

Figur 11. Komponenter i en PAROC Reface 
panel (Paroc, 2019)
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Figur 12. Till vänster tilläggsisolerings panel, Till höger sandwichelement

4.3 Livscykelanalys (LCA)
Vid de båda LCA analyserna har väggarean tagits fram med hjälp av den revit modell 
som ritats upp utifrån de befintliga ritningarna. Då ritningarna inte varit helt kompletta 
har vissa antaganden om mått gjorts. Vid Analys 1 har en LCA tagits fram på den 
befintliga väggen samt det tilltänkta sandwichelementet. Detta har gjorts för att få fram 
miljöpåverkan för den rivningsåtgärd som måste göras på den befintliga väggen innan 
sandwichmaterialet fästs. Då det exakta byggnadsmaterialet på originalbyggnaden är 
okänt så har likvärdigt material valts ur One Click databas. För att kunna jämföra olika 
konstruktioner har transportavståndet satts till 0 km, detta görs för att kunna jämföra de 
olika alternativen på ett bra sätt. Fullständiga analyser återfinns i Bilaga 2, U-värdets 
beräkningar återfinns i Bilaga 1.

4.3.1 LCA-analys på studiefall 1
En rivning av den befintliga väggen kommer att ha en miljöpåverkan på 6890 kg Co2. 
För att få det totala värdet för varje enskild sandwichpanel har miljöpåverkan för att 
riva den befintliga väggen adderats till varje enskild sandwichpanel. Transportavståndet 
har satts till 0 km. När den befintliga väggen har beräknats har den haft en livslängd på 
50 år. Övriga konstruktioner har beräknats ha en livslängd på 30 år. Nedan i figur 13 
redovisas de olika väggelementen som testats och i tabell 3 redovisas värden för 
respektive väggelement.  
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Figur 13. Illustrationer på Sandwichelementen

Tabell 3. LCA beräkningar för Sandwichpaneler

Vägg typ U-värde (W/m2K) KgCo2 Total KgCo2 

(inklusive rivning)

Befintlig rivning - 6890

Sandwich 100mm 0,3 38 500 45 390

Sandwich 150 mm 0,208 42 800 49 690

Sandwich 200mm 0,1585858 47 300 54 190

4.3.2 LCA-analys på studiefall 2
Vid analys 2 kommer tilläggsisolerings panel att presenteras. Tilläggsisolerings panel 
fäst utanpå den befintliga väggen, dock så kommer ytskiktet på den befintliga väggen 
demonteras. Vid denna analys har också transportavståndet satts till 0km. När den 
befintliga väggen har beräknats har den haft en livslängd på 50 år. Övriga 
konstruktioner har beräknats ha 30 år som livslängd. Nedan i figur 14 illustras 
tilläggsisolerings panelen monterad på den befintliga väggen samt i tabell 4 redovisas 
värden för respektive tilläggsisolerings panel.

Figur 14. Illustration av tilläggsisolerings panel monterad på befintlig vägg
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Tabell 4. LCA Beräkningar för tilläggsisolerings paneler

Vägg typ U-värde 
(W/m2K)

kgCo2 Total KgCo2 

(inklusive rivning)

Befintligt ytskikt Rivning - 31,3

Tilläggsisolerings panel 80 mm 0,187 31 900 3 193 1.3

Tilläggsisolerings panel 100mm 0,168 35 900 3 593 1.3

Tilläggsisolerings panel 150mm 0,134 42 600 4 263 1.3

4.4 Livscykelkostnadsanalys (LCC)
För att kunna beräkna LCC värdet har programmet Bidcon använts. Värden för 
arbetstid, rivnings kostnad, materialkostnad samt arbetskostnad har hämtats ur 
programmets databas. Dessa värden har sedan satts in i formeln som redovisats i kapitel 
3.5. Den antagna livslängden på byggnaden har satts till 30 år samma som använts vid 
beräkningar av LCA analysen. Kalkylräntan har satts till 2 % då det är riksbankens 
inflationsmål för 2019 (Riksbanken, 2019). U-värdes beräkningar återfinns i Bilaga 1.

4.4.1 LCC- analys på studiefall 1
Den första analysen gjordes med sandwichpaneler. De olika tjocklekarna på 
sandwichpaneler som testades vara samma som på tidigare utförda LCA analyser. 
Kostnader som redovisas i tabellerna nedan är SEK och är räknade på hela projektet. 
Nedan i tabell 5 redovisa värden hämtade från Bidcon, uppdelade i olika skeden.  

Tabell 5: värden hämtade från Bidcon i SEK

Väggkonstruktion Material Arbete Underhåll Rivning 
sandwichelement

Riving 
Bef.Vägg

Sandwich 
100mm

363000 123835 0 210154 285200

Sandwich 
150mm

396000 123835 0 213813 285200

Sandwich 
200mm

432000 123835 0 232080 285200

För att sedan få ut ett LCC-värde användes ovanstående siffror och satts in i formeln 
som redovisats i kapitel 3.5. Ett exempel på hur denna uträknings ser ut redovisa nedan. 
Värdet för den befintliga läggs till för att få ett totalt LCC värde över entreprenaden. 
Nedan i tabell 6 redovisa den totala LCC kostnaden för studiefall 1.
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𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡(100𝑚𝑚) = (363000 + 123835 + 285200) + 0 ∗ (1 + 0,02)30 + 210154 ∗ (1 + 0,02)30 = 1152700

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡(150𝑚𝑚) = (396000 + 123835 + 285200) + 0 ∗ (1 + 0,02)30 + 213813 ∗ (1 + 0,02)30 = 1192328

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡(200𝑚𝑚) = (432000 + 123835 + 285200) + 0 ∗ (1 + 0,02)30 + 232080 ∗ (1 + 0,02)30 = 1261416

Tabell 6: LCC- kostnad för hela projekt beräknat på olika sandwichpaneler inräknat 
med bef. vägg

Väggkonstruktion U-värde Totalt Kostnad (SEK)

Sandwich 100mm 0,3 1152700

Sandwich 150mm 0,21 1192328

Sandwich 200mm 0,16 1261416

4.4.2 LCC- analys på studiefall 2
Analys 2 genfördes på tilläggsisolerings paneler. De olika tilläggsisolerings panelerna 
som gemfördes var samma som i tidigare utförda LCA analyser. De kostnader som 
redovisas nedan är i SEK och är räknade på hela projektet. Nedan i tabell 7 redovisa 
värden hämtade från Bidcon, uppdelade i olika skeden. 

Tabell 7: Värden hämtad från Bidcon i SEK

Väggkonstruktion Material Arbete Underhåll Riving

Tilläggsisolerings panel 80 mm 446196 123835 0 194931

Tilläggsisolerings panel 100 mm 463358 123835 0 210154

Tilläggsisolerings panel 150 mm 489100 123835 0 213813

 

För att sedan få ut ett LCC-värde användes ovanstående siffror och satts in i formeln 
som redovisats i kapitel 3.5. Ett exempel på hur denna uträknings ser ut redovisa nedan. 
Nedan i tabell 8 redovisa den totala LCC kostnaden för studiefall 2.

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡(80𝑚𝑚) = (446196 + 123835) + 0 ∗ (1 + 0,02)30 + 194931 ∗ (1 + 0,02)30 = 923121,5

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡(100𝑚𝑚) = (463358 + 123835) + 0 ∗ (1 + 0,02)30 + 210154 ∗ (1 + 0,02)30 = 967858

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡(150𝑚𝑚) = (489100 + 123835) + 0 ∗ (1 + 0,02)30 + 213813 ∗ (1 + 0,02)30 = 1000227,6
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Tabell 8: LCC kostnad för tilläggsisolerings panel

Väggkonstruktion U-värde Kostnad (SEK)

Tilläggsisolerings panel 80 mm 0,18 923121,5

Tilläggsisolerings panel 100 mm 0,16 967858

Tilläggsisolerings panel 150 mm 0,13 1000227,6

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri
Det tidigare teori avsnittet visade på två olika sätt att utföra en tilläggsisolering samt de 
olika fördelar och nackdelar dessa båda metoder kan ha. Dokumentanalysen studerade 
också de krav som BBR har på en industrilokal samt de krav som ställs när en 
tilläggsisolering görs på ytterväggarna.

Vid fallstudien studerades en industrilokal i Göteborg. Två olika scenarion på hur denna 
industrilokal kan tilläggsisoleras studerades. En kompletterande dokumentanalys 
kretsande kring fallstudien svarade på vilka förutsättningar som finns för en 
tilläggsisolering på industrilokalen. Vilka olika mått lokalen har samt hur de olika 
alternativa monteras på industrilokalen.

LCA-rapporterna analyserade vilket av de två olika tilläggsisolerings alternativen som 
har störst miljöpåverkan utifrån hur mycket KgCo2 de släpper ut. Tre olika isolerings 
tjocklekar har studerats för att se hur olika u värden relaterar till klimatpåverkan.

Vid LCC beräkningarna studerades hur den ekonomiska lönsamheten påverkades av de 
olika tilläggsisoleringsalternativen. Samma alternativ som studerades vid LCA 
analysen har använts vid LCC beräkningarna. 
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5 Analys och resultat
I detta kapitel har den insamlade teorin och empirin analyserats för att ge svar på studien 
mål och frågeställningar.   

5.1 Analys
Dokumentanalysen gav delvis svar på första frågeställningen om hur ytterväggar i 
industrilokaler tilläggsisoleras. Utifrån vilken typ av byggnad som ska tilläggsisoleras 
har två sätt identifierats. Båda har sina för- och nackdelar som måste vägas in vid en 
tilläggsisolering. 

Paroc Panels AB och många andra företag har börjat tillverka prefabricerade element 
för renovering av ytterväggar. Detta är ett nytt koncept för ombyggnation där man 
genom att behålla den befintliga byggnaden kan montera prefabricerade element på 
själva fasaden och på så vis kan uppvärmningskostnaderna minska. Användningen av 
sådana produkter innebär en mindre avfallsmängd och med detta en mindre 
miljöpåverkan. Byggkostnaderna minskas när byggtiden kan kortas ned. Generellt 
används prefabricerade element oftast i nybyggnations sektorn men under senare år har 
tillverkarna börjat erbjuda produkter som även kan användas inom renoverings sektorn. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv kan den totala uppvärmningskostnaden reduceras 
samtidigt som verksamheten kan fortsätta verka då den befintliga byggnaden används 
som stomme. Dessutom behövs mindre isolering i jämförelse med nyproduktion med 
tanke på att de kvarstående väggarna redan innehåller en mindre mängd isolering. Det 
blir till fördel för de som verkar i industrilokalerna att inte behöva lämna lokalen som 
de skulle behöva göra vid en eventuell nybyggnation. 

En industrilokal tilläggsisoleras för det mesta på utsidan då den sällan har en detaljrik 
fasad eller något kulturhistoriskt värde. Vid utvändig tilläggsisolering minskas risken 
för fuktskador och köldbryggor i ytterväggen. Enligt boverkets byggregler ska en 
yttervägg ha ett rekommenderat U-värde på 0,18. Det går att göra avsteg från detta 
under vissa omständigheter som när lokalen har ett överskott av värme eller när 
temperaturen i lokalen inte behöver värmas upp till mer än 10 grader. Under 
arbetsgången har två olika alternativ, både sandwichelement och tilläggsisolerings 
panel, räknats på. Resultatet av dessa beräkningar ledde fram till valet av storlek på 
produkten. Vi valde produkter som fick samma beräknade U-värde. För att svara på 
frågeställning 2 och 3 har produkterna som använts båda ett U-värde på ca. 0,16. Detta 
för att få en rättvis jämförelse av produkterna. Resultatet av analyserna blev då mer 
tillförlitliga för att produkterna hade samma förutsättningar. 

I livscykelanalyserna som genomförts visade det på att när produkterna har samma 
isoleringsförmåga, alltså U-värde på ca. 0.16 så är koldioxidutsläppet ungefär det 
dubbla vid användning av sandwichelement som med tilläggsisolerings paneler. 
Rivningen som måste genomföras för att använda sandwichelementen har en viss 
inverkan i detta. 

I livscykelskostnadsanalyserna som genomförts visade även den att tilläggsisolerings 
panelerna hade ett övertag vad gäller kostnader för projektet. Även här räknades det 
på samma U-värde på materialet för att få mer tillförlitligt resultat. Rivningen spelade 
återigen in då det kostade mer att riva ner väggarna och sedan återbygga dem igen. 
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5.2 Hur tilläggsisoleras ytterväggar i industrilokaler?

Industrilokaler kan tilläggsisoleras invändigt och utvändigt. Båda alternativen har sina 
för- och nackdelar. Detta examensarbete utgår ifrån en befintlig industrilokal och 
utvändig tilläggsisolering var ett bättre alternativ. Värmen från lokalen värmer upp 
väggen inifrån och på det viset minskas risken för köldbryggor och att fuktskador 
uppstår. Fasaden på den befintliga lokalen har inget historiskt värde och utifrån riskerna 
med fuktskador som kan uppstå vid invändig isolering var det ett sämre alternativ. Vid 
val av material används med fördel mineralull då de är relativt billigt samt går att få i 
form av prefabricerade element. 

5.3 Vilket är mer lönsamt, ombyggnationer av befintliga 
väggar eller användning av prefabricerade element för 
tilläggsisolering ur ett ekonomiskt perspektiv?

Utifrån LCC-analysen som genomförts visade den på att tilläggsisolerings paneler hade 
ett övertag. Den skulle kosta ca 30,3% mindre att genomföra jämfört med 
sandwichelement då båda produkterna har ett U-värde på 0,16. Detta på grund av bland 
annat att väggen inte behövde rivas ned vid användningen av tilläggsisolerings paneler. 
Så ur en ekonomisk synpunkt är det mer lönsamt att använda tilläggsisolerings paneler 
till den valda industrilokalen som studerats i detta studien. Nedan visas totalkostnaderna 
samt U-värde för respektive alternativ i tabell 9.

Tabell 9: Prisjämförelse mellan tilläggsisolerings panel och sandwichelement (0,16 
U-värde)

Väggkonstruktion U-värde Total Kostnad (SEK)

Tilläggsisolerings panel 100 mm 0,16 967858 

Sandwichelement 200 mm 0,16 1261416 

5.4 Hur påverkas miljön vid användning av prefabricerade 
element kontra ombyggnationer av befintliga byggnader?

Utifrån LCA-analysen som genomförts visade att användningen av tilläggsisolerings 
paneler släppte ut ca 50,8% mindre koldioxid än användningen av sandwichelement när 
båda produkterna har ett U-värde på 0,16. Även här har rivningen av väggen som 
behöver göras vid uppförandet av sandwichelementen en vis inverkan. Ur ett 
miljöperspektiv är det bättre att använda tilläggsisolerings paneler till den valda 
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industrilokalen som studerats i denna studie. Nedan visas koldioxidutsläpp samt U-
värde för respektive alternativ i tabell 10. 

Tabell 10: koldioxidutsläpp av sandwichelement och tilläggsisolerings panel (0,16 U-
värde)

Vägg typ U-värde 
(W/m2K)

KgCo2 Total KgCo2 
(inklusive rivning)

Tilläggsisolering 100mm 0,16 35900 35931.3

Sandwichelement 200mm 0,16 47300 54190

5.5 Koppling till målet
Målet med denna studie är att undersöka vilket som är mer lönsamt ur ett ekonomiskt- 
och miljöperspektiv, att tilläggsisolera eller en ombyggnation av ytterväggarna på en 
befintlig industrilokal. 

Utifrån de LCC- och LCA analyserna som genomförts så visar det att tilläggsisolera 
med tilläggsisolerings paneler är bättre både ur ett ekonomiskt- och miljöperspektiv för 
den befintliga industrilokalen. Det skulle kosta ca 30% mindre att använda 
tilläggsisolerings paneler istället för sandwichelement när båda produkterna hade ett U-
värdet på 0,16. Kostnaden minskade bland annat för att man undvek en rivning av den 
befintliga väggen vid användandet av tilläggsisolerings paneler samt att kostnaden för 
material sjönk. Detta för att tilläggsisolerings panelerna monterades på den befintliga 
väggen och på så sätt kunde materialet som redan fanns tas tillvara på.

Ur ett miljöperspektiv så skulle användandet av tilläggsisolerings paneler ha ca 50% 
mindre koldioxidutsläpp än att riva ner väggarna och använda sandwichelement. Även 
här spelade rivningen en roll då det släpps ut mer koldioxid vid en rivning än vid 
montering av tilläggsisolerings paneler. 
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6 Diskussion och slutsatser
I detta kapitel redovisas en kort sammanfattning av resultatet samt en 
resultatdiskussion. Diskussionen utgår från resultatet från huruvida det är trovärdigt 
samt vad som kan förbättras, om det finns frågeteknik kring metodvalen och de 
begräsningar arbetet haft. Kapitlet avslutas med en slutsats samt förslag till vidare 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka olika alternativ för att tilläggsisolering en 
industrilokal både ur ett ekonomiskt perspektiv men också miljöperspektiv. Detta 
gjordes för att eventuellt kunna användas som ett underlag vid en tilläggsisolering av 
en industrilokal. Tidigare studier har visat både vikten av att isolera på rätt sätt men 
också de miljökonsekvenserna renoveringar/nybyggnationer har. Den första 
frågeställning anses vara relevant, då den avser att undersöka vilka olika alternativ som 
finns för att tilläggsisolera en industrilokal. Den informationen som fåtts fram ur denna 
frågeställning har använts i frågeställning 2 och 3. Frågeställning 2 och 3 anses också 
var relevanta för att kunna svara på målet med rapporten. Frågeställning 3 svarar på 
vilken miljöpåverkan de olika tilläggsisolerings alternativen har, medan frågeställning 
2 svara på vilken ekonomisk påverkan som finns för de olika alternativen.

Resultat som har erhållits anses vara trovärdigt eftersom det i första hand bygger på 
tidigare utförda studier samt beprövade metoder för att genomföra de beräkningar som 
gjorts. För att ha hög validitet på både litteraturstudien samt dokumentanalysen har 
främst olika typer av dokument rörande byggområdet analyserats. De studier som 
analyserats har främst hittats genom de tidigare redovisade sökorden, vilket ytterligare 
stärker valideten på studien.

Beräkningarna som utförts har räknats om flera gånger för att eliminera eventuella 
felräkningar som annars kunnat ge ett missvisande resultat. För att stärka reliabiliteten 
för beräkningarna har alla ingångsvärden redovisats så att dessa kan göras om och få 
samma resultat. Eftersom beräkningsformlerna är använda av tidigare utförda studier 
stärker det validiteten.

Det som eventuellt kan ifrågasättas är de dataprogram som använts. Då det vanligtvis 
finns en viss felmarginal vid användning av dataprogram samt att i denna studien har 
bara två dataprogram använts. Om ett annat program istället använts så kan resultatet 
bli annorlunda. Dock så anses de program som använts vid beräkningar var trovärdiga 
då de används både nationellt och globalt för att genomföra liknade studier.

  

6.2 Metoddiskussion
De valda metoderna som använts för att genomföra studien anses vara lämpliga. 
Projektet började med en litteraturstudie samt en dokumentanalys, dessa två 
insamlingarna löpte kontinuerligt under hela studien gång. Det ansåg nödvändigt att 
ständigt leta nya källor för att få fram så mycket information som möjligt. Emellanåt 
hade författarna svårt att skilja från vad som tillhörde en dokumentanalys samt vad som 
tillhörde en litteraturstudie, genom att noggrannare gått igenom och sorterat källorna 
hade detta kunnat undvikas. Dock anser författarna att dessa två insamling metoder har 



Diskussion och slutsatser

30

varit fullt lämpliga för studien i sin helhet. Eventuellt att intervjuer skulle kunna utförts 
för att komplettera dokumentanalysen och litteraturstudien.

Fallstudien som genomfördes efter den underliggande informationssökningen, låg till 
grund för de efterkommande LCA och LCC beräkningarna som gjordes. Om ytterligare 
en fallstudie genomfördes hade resultat kunnat bli mer precist. Dock anser författarna 
att inom den givna tidsramen att en fallstudie var tillräcklig för att få det resultat som 
eftersöktes. 

De program som användes var One Click och Bidcon, dessa två program var okända 
för författarna vilket leda till att mycket tid lades på att lära sig hur programmen 
fungerade. Det hade eventuellt varit lämpligt att testa flera olika programvaror innan 
studien påbörjats för att undvika att tid lades ner i onödan. I början av projektet testades 
det att ersätta One Click med annat program som heter Anavitor. Efter några försök 
med programmet ansåg författarna att One Click var mer användbart för den studie som 
genomfördes.     

6.3 Begränsningar
Arbetet har sina begräsningar i att det är kopplat till en specifik fallstudie. Det skulle 
kunna ge ett annorlunda utfall om den befintliga lokalen som studerats såg annorlunda 
ut. Dock så är resultat tillämpbart på liknade industrilokaler med samma förutsättningar.

Resultat är också begränsat i den mån att det bara gäller ytterväggar. Ingen hänsyn har 
tagit för övriga konstruktionsdelar. Eftersom detta inte är medräknat så gäller främst 
resultatet för en byggnads ytterväggar. Om en ombyggnad av en industrilokals 
ytterväggar ska göras så är resultatet av vår studie applicerbart.

Både LCA och LCC analysen har inte tagit hänsyn till de transporter till och från 
arbetsplatsen som de olika alternativen kan tänkas ha. Detta för att få en så rättvis 
bedömning som möjligt.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilket som var mer lönsamt ur ett 
ekonomiskt- och miljöperspektiv, att tilläggsisolera eller göra en ombyggnation av 
ytterväggarna på en befintlig industrilokal. Frågor som var viktiga för arbetet var; hur 
tilläggsisoleras ytterväggar i industrilokaler, vilket är mer lönsamt, ombyggnationer av 
befintliga väggar eller användning av prefabricerade element för tilläggsisolering ur ett 
ekonomiskt perspektiv och hur påverkas miljön vid användning av prefabricerade 
element kontra ombyggnationer av befintliga väggar. Frågeställningarna har delats upp 
och delvis svarats på genom att LCA och LCC analyser har genomförts. 
Problembeskrivningen går in på hur det växande miljöhotet påverkar byggbranschen 
och hur viktigt det är att ha välisolerade byggnader.   Nybyggnationer står för en stor 
del av de koldioxidutsläpp som årligen produceras. För att minska dessa utsläpp samt 
kunna nå de miljökrav som är satta behövs andra lösningar till att bygga nya lokaler. 
En av lösningarna för att frångå att uppföra en ny lokal är att förbättra/renovera den 
befintliga lokalen. Ur resultatet kan slutsatserna av miljöpåverkan dras att det är mindre 
koldioxidutsläpp vid användning av tilläggsisolerings paneler än vid användning av 
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sandwichelement och därför mindre påverkan på miljön. Ur ett ekonomiskt perspektiv 
var det mer lönsamt att använda tilläggsisolerings paneler än sandwichelement. Så ur 
studiens resultats del kan slutsatsen dras att tilläggsisolerings panelerna är mera 
miljövänliga och kostar mindre en motsvarade sandwichpaneler.

Slutsatser

 En LCA och LCC analys bör alltid genomföras för att lättare kunna särskilja på 
de konsekvenser olika lösningar har.

 Att använda prefabricerade tilläggsisolerings panel vid tilläggsisolering av 
liknande industrilokaler är både mer miljövänligt och mera ekonomiskt lönsamt 
än sandwichelement. 

6.5 Förslag till vidare forskning
Arbetet inom denna studie har behandlat tilläggsisolering inom industrilokaler. Vilka 
lösningar som finns och de olika fördelar samt nackdelar som dessa lösningar medför 
utifrån ett LCA och LCC perspektiv. Då arbetet enbart studerat tilläggsisolering inom 
industrilokaler så är ett lämpligt förslag att studera tilläggsisolering vid exempelvis 
bostadshus för att se om det finns eventuella korrelationer mellan tilläggsisolering av 
bostadshus samt industrilokaler. Ett annat område som skulle kunna vara lämpligt att 
utforska är att studera de transporter som sker till och från arbetsplatsen för att på så 
sätt kunna göra en mera djupgående LCA samt LCC analys över ett projekt.         
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Bilaga 2 Resultat från LCA 
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1
Befintlig vägg 

Tilläggsisolerings panel 80 mm 
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Tilläggsisolerings panel 100 mm 

Tilläggsisolerings panel 150 mm 
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Sandwichelement 100 mm 

Sandwichelement 150 mm

Sandwichelement 200 mm
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2
Befintlig vägg

Befintligt ytskikt

Tilläggsisolerings panel 80 mm
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Tilläggsisolerings panel 100 mm

Tilläggsisolerings panel 150 mm

Sandwichelement 100 mm
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Sandwichelement 150 mm

Sandwichelement 200 mm
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