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Abstract 
This report raises the question whether the cheapest constructions possible actually 
results in long-term profitability. The report focuses on the 50 first years of a 
building's lifetime. The work has been carried out through interviews, data 
collection and calculations with related analysis.  

The report deals with outer wall constructions with different façade materials, and 
attic floor substructures with different roof coverage. The costs included in the 
calculations are the construction costs, expected cost for maintenance, energy 
costs, loan costs and insurance costs.  

We got very different results depending on whether it was an outer wall or attic 
floor substructure with roof being analyzed. In the case of the outer walls, our 
thesis that a greater initial investment pays off after a few years proved to be right, 
since the more expensive brick façade becomes cheaper than the cheap wooden 
façade already after 12-19 years. This is due to its very low maintenance cost.  

However, in the case of the attic floor substructures, this report came to the 
conclusion that it pays off to build cheaply as the alternative with a light shell and 
roof coverage of concrete tiles, both are the cheaper to build and overall cheapest 
after 50 years.
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Sammanfattning 
Den här rapporten ställer frågan om dagens jakt efter så billiga konstruktioner som 
möjligt verkligen leder till långsiktig lönsamhet. Rapporten fokuserar på de 50 
första åren av en byggnads livstid. Arbetet har genomförts genom intervjuer, 
datainsamling och beräkningar med tillhörande analys.  

Rapporten behandlar ytterväggskonstruktioner med olika fasadmaterial samt 
vindsbjälklagskonstruktioner med olika yttertakstäckningar. Kostnaderna som tas 
med i beräkningarna är byggkostnader, planerade underhållskostnader, 
energikostnader, lånekostnader samt försäkringskostnader.  

Vi kommer fram till helt olika resultat beroende på om det är en yttervägg eller ett 
vindsbjälklag med yttertak som analyseras. I fallet med ytterväggarna kommer vår 
tes om att en större grundinvestering lönar sig efter några år visa sig stämma. Detta 
tack vare att den dyrare tegelfasaden blir billigare än den billiga träfasaden redan 
efter 12-19 år. Detta på grund av sin väldigt låga underhållskostnad. 

I fallet med vindsbjälklagskonstruktionerna kommer denna rapport däremot fram 
till att det lönar sig att bygga billigt. Alternativet med lätt stomme och taktäckning 
av betongtakpannor på råspont är både billigast att bygga och totalt sett billigast 
efter 50 år.  
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Förord 
Vi vill här tacka alla de som har hjälpt till att göra arbetet möjligt. Först vill vi 
tacka Ulf Söder på Arne Lorentzon AB i Skövde som möjliggjorde kontakten med 
Mikael Nykvist på NCC i Skövde. Mikael med medarbetare vill vi tacka för gott 
samarbete och den information vi fått av NCC i Skövde har mer eller mindre varit 
nödvändig för vårt arbete.  

Vi vill också tacka Fritz Reinhold som undervisar i Fastighetsekonomi på 
Jönköpings Tekniska Högskola för hjälp med att ta fram relevanta 
underhållskostnader, samt vår handledare Kjell Nero som har bidragit med många 
tips och idéer för att göra arbetet bättre. 

Slutligen vill vi även tacka de personer som har hjälpt till att korrekturläsa arbetet 
och haft synpunkter på förbättringar. 

Vill man utföra egna beräkningar så kan vi vid önskemål maila vårt Excel-ark med 
beräkningar så att man kan föra in egna värden. Maila då till 
fredrik_b444e@hotmail.com eller petter_dahlqvist@hotmail.com.  

 

Jönköping, maj 2009 

Fredrik Johansson och Petter Dahlqvist 
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1 Inledning 
Arbetet är ett examensarbete som har utförts som ett led i ingenjörsutbildningen 
på Jönköpings Tekniska Högskola vid avdelningen för byggteknik. Vi som skriver 
arbetet läser tredje och sista året på programmet ”Högskoleingenjör inom 
husbyggnadsteknik”. Programmet är på 180hp och skall ge en bred bas för arbete 
inom hela byggbranschen. 

1.1 Bakgrund 
Idag hör vi många rapporter om byggnader som väldigt kort tid efter sitt 
färdigställande uppvisar stora brister och även uppenbara defekter. Byggbranschen 
jobbar idag  under en mycket hård tidspress och beställare är oftast inte beredda 
att betala för genomtänkta och långsiktiga investeringar. Man väljer hellre att ta 
den snabba och billiga lösningen. Många byggnader byggs efter metoden ”snabbt 
och billigt är bra”. Detta är något som denna rapport ställer sig frågande till. 
Genom att jämföra några olika val av väggtyper samt bjälklagstyper kommer det 
att belysas om valet av en lite dyrare konstruktion  i byggskedet eventuellt kan leda 
till långsiktiga ekonomiska fördelar för förvaltaren. Detta genom bland annat lägre 
drifts-, underhålls- och energikostnader som följd. Att man även bidrar till ett mer 
hållbart samhälle är ytterligare ett argument som borde väga tungt hos beställaren i 
framtiden, detta tas dock inte med i rapporten.   

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att undersöka om en genomtänkt och långsiktig 
satsning på bättre byggnader kan leda till fördelar för slutanvändaren.  Vi vill 
försöka få in ett tänkande på långsiktighet hos såväl beställare som entreprenörer. 

Målet är att ge förvaltare ett bra underlag för beslutsfattande vid val av lösningar. 
Vi vill belysa att det eventuellt ger en  långsiktig lönsamhet för förvaltaren om man 
är beredd att göra en större investering i byggskedet. Detta i form av bland annat 
minskade underhållskostnader.  

1.3 Avgränsningar 
I denna rapport behandlas inte enskilda småhus, utan endast flerbostadshus.  

Kostnader kommer inte att beräknas för en hel byggnad, utan ett kvadratmeterpris 
pris av respektive alternativ kommer att tas fram. 

I rapporten tas inte hänsyn till ekologiska, estetiska och känslomässiga värden vid  
jämförelsen av kostnaderna för de olika alternativen. 

Rapporten kommer innehålla alternativ med såväl lätt som tung stomme men 
kommer  att begränsas till vindsbjälklag med yttertak av olika ytskikt och 
ytterväggar med olika fasadmaterial.  
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För att förlorade intäkter till följd av minskad uthyrningsarea vid tjockare 
konstruktioner är svårbedömda då inte ett helt hus detaljprojekteras, kommer 
konstruktionernas tjocklekar försöka göras så lika som möjligt. 

Köldbryggor kommer inte medräknas då det inte sker någon detaljplanering av de 
olika alternativen vilket gör det svårt att medräkna dessa på ett relevant och 
givande sätt. 

Rapporten begränsas till kostnader som uppkommer inom en 50-års period. 

1.4 Plan för genomförande 
Tillgänglig litteratur kommer att studeras och intervjuer med två olika parter i 
byggbranschen kommer att utföras. En förvaltare samt en entreprenör.  

I denna rapport kommer sedan olika förslag på ytterväggar samt vindsbjälklag 
analyseras ur ett kostnadsperspektiv. Kostnaderna för respektive förslag kommer 
att vara uppdelade i byggkostnader, energikostnader, underhållskostnader, 
lånekostnader och försäkringskostnader som kan härledas till respektive alternativ. 
Dessa skall sedan jämföras ur en strikt ekonomisk synvinkel.  

Den totala nuvärdeskostnaden för respektive alternativ beräknas samt om, och i så 
fall när, den dyrare investeringen blir lönsam. Resultatet samt analyser redovisas i 
denna rapport. 

Möten med handledare på JTH samt kontaktperson på NCC kommer att utföras 
så ofta som det behövs. 

1.5 Disposition av rapporten 
Först kommer en teoretisk bakgrund att ges. Där kommer de begrepp som vi 
kommer att använda oss av i vårt fortsatta arbete gås igenom. Efter den teoretiska 
bakgrunden följer en beskrivning av vilka ställningstaganden som har gjorts under 
arbetets gång. Nästa stycke behandlar hur arbetet har genomförts. Resultatet 
kommer att redovisas i ett separat avsnitt och våra egna synpunkter och 
funderingar kommer att finnas i avsnittet ”Slutsats och Diskussion”. Beräkningar 
kommer att redovisas som bilagor sist i rapporten.  
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2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Underhållskostnad 
Kostnader som föranleds av fastighetsskötsel och underhåll, t.ex. kostnader för 
service, el, uppvärmning, vattenförbrukning och avfallshantering. Begreppet 
fastighetsskötsel inbegriper bland annat målning, reparationer, renhållning samt 
allmän tillsyn. Detta enligt Statistikcentralen [1]. 

Underhållsbehoven är dock svårbedömda. Olika material kräver olika 
underhållsåtgärder och även geografiskt läge spelar en stor roll för framtida 
underhållsbehov enligt ett examensarbete om livscykelkostnader för byggmaterial 
från Chalmers [2]. 

Med målning menas inte eventuell målning som föranleds av en ändrad smak hos 
ägaren utan målning som beror på allmänt slitage och behöver utföras för att 
upprätthålla byggnadens värde. I reparationer skall alla de typer av reparationer 
som kan uppkomma på konstruktionen efter slitage tas med. Hit hör allt från 
spricklagningar till totala genomgripande renoveringar.  

2.2 Energikostnad 
Med energikostnad menas den kostnad man har för all köpt energi som levereras 
till fastigheten. Fokus i detta dokument kommer att ligga på den energi som åtgår 
till uppvärmning till följd av värmetransport genom vägg- samt 
vindsbjälklagskonstruktion.  

Värmen transporteras ut genom konstruktionen genom transmission, konvektion, 
strålning och läckage. Transmission innebär att värme går från den varma sidan av 
ett material till den kalla. Med konvektion menas att instängd luft i 
mellanliggande skikt cirkulerar och därmed transporterar värme från varma 
material till kalla. Strålning innebär att värme transporteras i form av 
elektromagnetisk strålning från en varm yta till en kall. Läckage syftar på rent 
luftläckage som uppstår i springor och skarvar i konstruktionen, BYT 1 [3]. 

2.3 Byggkostnad 
Byggkostnadsbegreppet innehåller kostnader i form av planering, samordning, 
material, arbete, arbetsledning, maskiner m.m. Alltså det belopp som beställaren 
betalar från det att man får en idé till konstruktionen står färdig att användas. 

2.4 Ekonomiska termer 

2.4.1 Kalkylränta 

Begreppet kalkylränta förklaras i Nationalencyklopedin [4] som den ränta som 
företag använder i sina investeringskalkyler för att jämföra olika 
investeringsalternativ. Räntans storlek spelar stor roll för hur fördelaktiga olika 
alternativ blir då en låg ränta innebär att i tiden närliggande in- och utbetalningar 
ges mindre vikt än betalningar som inträffar längre fram i tiden. Räntan kan alltså 
hjälpa till att beräkna vad en kostnad i framtiden är värd i dagens pengar.  
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2.4.2 Låneränta 

Låneränta är enligt Nationalencyklopedin [5] när en bank lånar ut pengar till en 
låntagare och gör ett påslag på den utlånade summan, s.k. ränta. Det innebär att 
den återbetalade summan är större än den ursprungliga. Räntan innebär en 
kostnad för den som lånar pengar och ger en intäkt till den som lånar ut pengarna. 
Räntan läggs vanligtvis på utlåningsbeloppet i form av en procentsats; oftast per år 
och påverkas av många olika faktorer, bl.a. utlåningstiden och risken att låntagaren 
inte kommer fullfölja sitt betalningsansvar.  

2.4.3 Nuvärde 

Nuvärdet är värdet idag av en framtida investering enligt Nationalencyklopedin 
[6]. En investering som sker om ett antal år räknas tillbaka till år noll för att det då 
visar sig om den är lönsam eller ej. 

2.5 Material 

2.5.1 Tegel 

Tegel är ett keramiskt material som i huvudsak består av lera. Det finns lämningar 
av soltorkade lerstenar som är över 10000 år gamla. Några vanliga produkter 
framställda av lera är tegelsten, tegelpannor, klinker- och kakelplattor etc. 
Användningen av tegel har förändrats, från att ha använts som stommaterial till att 
idag ha övergått till att användas som klimatskydd. Framställningen sker i fem 
olika steg: 

• Förbehandling av råmaterialet (Leran plus ev. tillsatser ) 
• Formning av produkterna 
• Torkning av råprodukterna 
• Bränning och avkylning 
• Sortering 

Tillsatser kan vara t.ex. sand, kalk, tegelkross och sågspån. Dessa kan bl.a. påverka 
lerans krympning, torkning och bränning. Det är förhållandet mellan järn- och 
kalkföreningar i leran som bestämmer om den färdiga produkten kommer att bli 
gul eller röd. Formningen sker idag nästan uteslutande genom strängpressning där 
man kan åstadkomma önskad form, t.ex. hålen i håltegel. Leran torkas sedan i 
speciella torkar där man styr temperatur och lufthastighet. Torkningen tar mellan 
två och fem dygn. Bränning sker i de flesta fall i tunnelugnar och tar normalt 50 - 
70 timmar. Temperaturen når normalt mellan 1000 och 1100°C som högst.  

Tegel är hårt och sprött, krympning och elastiska deformationer förekommer i 
princip inte. Tegel är volymbeständiga och elektriskt isolerande. Beständigheten är 
god mot värme så väl som biologiska och kemiska angrepp, förutom starka syror.  

För att tegel ska vara frostbeständigt måste vattenmättnadsgraden Saktuell vara 
mindre än Skrit. Detta kan vara svårt att klara t.ex. där teglet utsätts för kraftiga 
slagregn exempelvis vid fasader med små takutsprång.  
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Tegel är obrännbart och tar inte skada under 800 C° men kan få sprickor vid för 
snabb avkylning. Den svaga länken i ett tegelmurverk är murbruket, KC-bruk kan 
användas upp till 450° C. De goda egenskaperna vid brand gör tegel till ett 
lämpligt materialval vid utförande av t.ex. brandväggar. 

Det finns ett antal olika sorters tegel, bl.a. murtegel och fasadtegel där de stora 
skillnaderna är att fasadtegel är avsett för att klara klimatpåfrestningar och att det 
ställs krav på utseendet. Innehållet under denna rubrik är hämtat från 
Byggnadsmaterial [7]. 

2.5.2 Puts 

De ingående delarna i puts är bindemedel, ballast, vatten och tillsatsmedel. De 
olika beståndsdelarna påverkar många olika egenskaper, bl.a. arbetbarheten, 
värmeisoleringsförmågan, beständigheten mot kemikalier, färg m.m. Putsbrukets 
huvudfunktion är att ge klimatskydd åt den bakomvarande konstruktionen och 
rätt utseende ur estetisk synvinkel.  

Valet av putsbruk är viktigt för att få ett bra resultat. Putsbruk delas in i 
brukstyper, A – D som indelas efter dess tryckhållfasthet där A är det starkaste 
bruket. Valet måste göras med hänsyn till bl.a. underlaget, hur putsningen ska 
utföras och vilka klimatpåfrestningar som förväntas.  

Normalt består en fasadputs av tre skikt. Det första lagret är ett s.k. grundskikt 
som är 1 - 2 mm tjockt och reglerar vattensugningen när grovputsen läggs på. 
Nästa skikt är grovputsen som också kallas utstockning. Grovputsen har till 
uppgift att utjämna ojämnheter i underlaget varför det behöver ha en tjocklek på 
10 – 15 mm. Om tjockleken ökas ytterligare ökar riskerna för krympsprickor. Det 
yttersta skiktet kallas ytputs eller färgskikt och ger fasaden sin färg samt struktur i 
vissa fall. Stukturen på ytputsen påverkar  i hög grad tjockleken som kan sträcka  
sig ända upp till 10 mm.  

Några vanliga varianter av ytskikt är slätputs, stänkputs och spritputs där 
slätputsen är i princip slät och spritputsen har en mycket grov struktur. 

Vid brand kan man inte tillgodoräkna sig att putsen skyddar den bakomvarande 
konstruktionen då putsen ofta flagnar av efter kort tid. Innehållet under denna 
rubrik är hämtat från Byggnadsmaterial [7]. 
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2.5.3 Betong 

Betong är ett byggmaterial med gamla anor, ca 2000 år. Den har god 
beständighet, hög hållfasthet och bra formbarhet. Betong används ofta i bärande 
konstruktioner och står emot fukt och nötning bra. Användningsområdena är 
många såsom t.ex. grunder, fasader samt vägar och broar. Den finns i flera olika 
varianter där den vanligaste i Sverige heter Standard portlandcement men denna 
sort har på senare tid börjat ersättas av s.k. byggcement.  

Huvudbeståndsdelarna är cement, vatten, ballast och eventuellt tillsatsmedel samt 
tillsatsmaterial. Cement och vatten bildar tillsammans bindemedel och binder 
samman ballastkornen. Proportionerna mellan cement och vatten, det s.k. 
vattencementtalet vct, påverkar i stor utsträckning bindemedlets egenskaper. 
Ballast är enkelt uttryckt naturliga bergarter som utvinns direkt ur grustag eller 
krossas före användning. Fördelningen mellan olika fraktioner i ballasten påverkar 
betongens slutgiltiga egenskaper. Det finns en lång rad olika tillsatsmedel. Det 
absolut vanligaste är flyttillsatsmedel som påverkar betongens konsistens kraftigt. 
Andra tillsatsmedel är t.ex. vattenreducerande-, luftporbildande-, accelererande- 
och retarderande tillsatsmedel. Betong har som tidigare sagt god beständighet men 
några viktiga problemområden att beakta är frostangrepp, armeringskorrosion och 
kemiska angrepp.  

Frostangrepp uppstår då vatten i betongens porer fryser till is och då samtidigt 
ökar sin volym med 9% vilket gör att det uppstår stora spänningar i betongen. 
Dessa spänningar kan leda till allvarliga skador på betongen. Risken för skador 
ökar med ökad fuktbelastning. Genom praktiska erfarenheter och 
laboratorieförsök har det framkommit att luftporbildande  tillsatsmedel och 
minskat vct förbättrar frostbeständigheten.  

Armeringskorrosion påverkar betongen på två sätt, armeringens tvärsnittsarea 
minskar samt att armeringen ökar i volym när den korroderar vilket ger 
spänningar i betongen som i sin tur leder till sprickbildning längs armeringen. Så 
länge som armeringsstålet ligger väl ingjutet i betongen sker ingen korrosion p.g.a. 
den höga pH-halten som ligger över 12,5. Det finns två anledningar till att detta 
stadium förändras. Dels tränger koldioxid långsamt in i betongen vilket ger en 
kemisk reaktion med kalciumhydroxid s.k. karbonatisering. Karbonatisering kan 
även ske i vissa miljöer där klorider sakta tränger in i betongen.  

Kemiska angrepp förekommer i två olika slag, dels ämnen som löser upp betongen 
och dels ämnen som först tränger in i betongen för att sedan reagera med 
densamma. 

Vid 600 C har betongens hållfasthet halverats. Betongens värmetröghet gör att 
armeringsstålet i betongen inte påverkas särskilt mycket av brand och därför 
behåller sin höga hållfasthet. Det avgörande för hur länge konstruktionen klarar 
brand är därför armeringens täckskikt. Innehållet under denna rubrik är hämtat 
från Byggnadsmaterial [7]. 
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2.5.4 Trä 

Användandet av trä som byggnadsmaterial har mycket gamla anor och idag finns 
ett väldigt brett sortiment av produkter. Trä används i allt från 
stomkonstruktioner till väggbeklädningar och inredningar. Det finns även olika 
skivmaterial såsom t.ex. plywood och spånskivor. Trä skapas helt av naturen vilket 
gör att egenskaperna kan variera kraftigt även inom ett och samma träd. Därför 
klassas trä i olika kvalitéer med hänsyn till utseende och hållfasthet. Några 
avgörande variabler är i vilken riktning spänningen går med hänsyn till 
fiberriktningen, om träet utsätts för drag eller tryck samt fukthalten i träet. 
Dragning i fiberriktningen ger den största hållfastheten och tryck vinkelrätt 
fibrerna samt skjuvning parallellt med fibrerna ger den lägsta hållfastheten.  

Kemiska angrepp kan försämra hållfastheten men vid rätt förutsättningar kan 
angreppen bli måttliga både för  syror, sura salter och alkaliska angrepp. Under 
hela dess livscykel kan träet drabbas av angrepp av svampar och bakterier. Kraven 
för att nedbrytningen ska kunna ske är ofta lämplig temperatur och  fuktinnehåll 
samt tillgång till syre. Det kan också ske angrepp av insekter, t.ex. husbock som 
kräver varm och torr miljö och strimmig trägnagare som kräver hög luftfuktighet 
för att utvecklas väl. Det bästa sättet att undvika dessa är att inte skapa en sådan 
miljö även om det finns kemiska skyddsmetoder att tillgå.  

Antändningstemperaturen för trä är 250-280 C. Kolskiktet som bildas vid brand 
ger ett isolerande kolskikt som skyddar den friska bakomvarande veden som har 
kvar sin fulla bärförmåga. Innehållet under denna rubrik är hämtat från 
Byggnadsmaterial [7]. 

2.6 Värmekapacitet 
Definitionen för värmekapacitet är den värmemängd som åtgår för att höja en 
kropps temperatur en grad. Specifik värmekapacitet är ett materials värmekapacitet 
per kg. En avgörande faktor för ett materials specifika värmekapacitet är dess 
fuktinnehåll, enl. byggnadsmaterial [7]. 

Värmekapaciteten bör beaktas vid val mellan tunga och lätta stomalternativ då det 
kan få konsekvenser för energikostnaderna. Används en tung stomme kan denna 
lagra mycket värmeenergi utan att dess temperatur ökar i särskilt stor utsträckning, 
enl. byggnadsmaterial [7]. 

Kraven på inomhustemperatur påverkar hur mycket av stommens värmekapacitet 
som man kan tillgodoräkna sig med anseende på energianvändning. Ju större 
variationer som tillåts desto mer påverkan har stommens värmekapacitet, enl. 
Christer Harrysson [8].  
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Det är viktigt att värmesystemet är lämpligt för byggnaden och att det är rätt 
justerat. De allra flesta av dagens byggnader är välisolerade samtidigt som man ofta 
får värmetillskott av t.ex. solljus, personer, belysning och hushållsmaskiner vilket 
gör att värmesystemet måste regleras snabbt efter aktuellt behov, det måste vara 
följsamt och noggrant reglera värmetillförseln. Vissa golvvärmekonstruktioner är 
väldigt värmetröga och därför inte lämpliga eftersom man då inte kan utnyttja 
värmekapaciteten i konstruktionen. Användandet av tung stomme är extra 
intressant där det förekommer mycket gratisenergi, enl. Christer Harrysson [8].  

Värmelagring i material kan användas för att minska temperaturvariationerna i en 
byggnad om det blir obalans mellan värmetillförsel och värmeavgivning. Detta är 
positivt både för inomhusklimatet och energianvändningen. Minskade 
energitoppar ger mindre energiförluster genom transmission, läckage, ventilation 
och vädring. Den största energibesparingen kan göras under de perioder under året 
då ofta övertemperaturer dagtid och uppvärmningsbehov nattetid förekommer, 
enl. Sune Häggbom [9]. 

Figuren nedan visar hur temperaturdifferenserna varierar med olika val av 
stommaterial. Tegelväggen är från 1930-talet och består av 600 mm tegel, 
lättväggen är en modern konstruktion från 2000-talet som är totalt 200 mm med 
20 mm utvändig träfasad och 10 mm invändig gipsskiva, enl. Sune Häggbom [9]. 

 
Figur 1 Energiflöde genom invändig väggyta, enl. Sune Häggbom [9]. 
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2.7 Köldbryggor 
Köldbrygga är en begränsad yta av en byggnadsdel som har sämre värmemotstånd 
än den övriga byggnadsdelen. De förekommer alltid i en konstruktion och är 
viktiga att beakta för att kunna minimera energiförlusterna. Det finns köldbryggor 
som ingår i byggnadsdelar, t.ex. träreglarna i en isolerad yttervägg och köldbryggor 
som uppstår mellan byggnadsdelar, t.ex. i hörn och bjälklagsanslutningar [3]. 

2.8 Försäkringsklasser 
Det finns fyra olika brandklasser för fastigheter som påverkar brandpremien i 
fastighetsförsäkringen. Klasserna hämtas från Årskostnader Bostäder 2008 [10]. 

 

Klass 1 Stenhus Byggnad  med ytterväggar och bjälklag av sten eller betong. 

Klass 2 Stenhus Byggnad med ytterväggar av sten eller betong, bjälklag av trä. 

Klass 3 Trähus Byggnad med alla ytterväggar av trä, på åtkomliga yttre sidor 
skyddade med revetering eller annan tändskyddande 
beklädnad. 

Klass 4 Trähus  Byggnad med ytterväggar av trä.
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3 Metodval 
Valet av vilka konstruktioner som behandlas i denna rapport görs i samråd med 
NCC. Vi kommer med förslag på tänkta konstruktioner och tillsammans med 
kalkylatorn tas ett antal lämpliga konstruktioner fram. Informationen hämtas från 
det datorbaserade kalkylprogram NCC använder sig av vid upprättande av anbud 
och kalkyler. Konstruktionerna som väljs används ofta av NCC vilket gör det 
intressant för dem att få just dessa konstruktioner undersökta. Det som ingår i 
priset är materialkostnad samt direkt arbetskostnad. Eventuellt vinstpåslag och 
gemensamma omkostnader ingår inte. Dessa värden är dock inte intressanta i 
denna rapport eftersom den koncentreras på skillnader mellan olika 
konstruktioner där omkostnader samt vinstpåslag är likvärdiga oberoende av 
vilken konstruktion som väljs. Därför utreds dessa kostnader inte vidare i denna 
rapport. 

Ett alternativ till denna metod hade varit att själva välja ett antal konstruktioner 
samt beräknat dess kostnader med allmän statistik över produktionskostnader 
idag. Problemet med detta anser vi vara att värdena snabbt blir inaktuella och det 
är väldigt lätt att missa delar i konstruktionen. Genom att använda oss av ett 
byggföretags egna program kommer varje liten skruv med i beräkningen och 
värdena är ständigt uppdaterade och aktuella. Därför valdes NCC:s egna 
konstruktioner samt beräkningsprogram.  

Alla beräkningar i denna rapport utförs i Microsoft Excel. Detta på grund av dess 
förmåga till enklare programmering samt möjligheten att automatiskt utföra 
beräkningar. Att programmet är spritt och välkänt är ytterligare argument för 
valet.   

Energikostnaderna beräknas genom att först ta fram U-värden för respektive 
konstruktion. Beräkningen utförs med U-värdesmetoden samt λ-värdesmetoden. 
Beräkningsgången vi väljer att använda oss av kommer från  BYT1 [3] och värden 
för respektive materials värmeledningsförmåga hämtas ur Isolerguiden 04 [11], 
ISO 6946 [12], Termiska Beräkningar [13] och Tillämpad byggfysik [14]. För att 
sedan beräkna åtgången av energi behövs en medeltemperatur och då måste en ort 
i Sverige väljas. Valet faller på Jönköping för där författas rapporten. 
Energipriserna beräknas genom en uppskattning av framtidens energipriser. 
Dagens energipriser hämtar vi från Jönköpings Energi [15], där vi hittar priserna 
för fjärrvärme. Priserna varierar efter olika perioder på året och för att få en bra 
bild av det genomsnittliga årspriset antar vi att värmebehovet på sommaren är 0% 
av totala behovet, vår och höst står för 30% och vinterperioden står för 70% av 
årsbehovet. Med dessa val fås ett rikvärde på årsmedelpriset. Priserna har de 
senaste åren ökat och mycket talar för att det kommer fortsätta.  
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Den ökning av energipriserna som används i beräkningarna är satt till 1%, 2% 
respektive 3% per år. En treprocentig ökning innebär att priserna mer än 
fyrdubblats på 50 år. Beräkningen utförs med fasta priser och är utöver eventuell 
inflation. Ett alternativ till denna metod hade varit att på förhand anta en kostnad 
för energi om 50 år och sen beräkna medelkostnaden. Denna metod valdes dock 
bort eftersom grafen för de olika alternativen då inte får en lika verklig form. Om 
man antar en procentuell ökning varje år fås en mer verklig bild av att 
energikostnaderna blir en större och större del av kostnaden. 

Underhållskostnaderna tas fram genom värden från en byggkonsult som utformar 
underhållsplaner för fastighetsbolag. Som underlag för beräkningarna används 
värden från ett Pris- och intervallregister som diskuterades i kursen 
Fastighetsekonomi [16]. Registret har tagits fram av CPM-Byggkonsulter AB [17].  
En alternativ metod hade varit att undersöka hur olika fastighetsbolag brukar 
underhålla sina fastigheter. Det skulle dock vara svårt att hitta en förvaltare som 
hade ett fastighetsbestånd som inbegriper alla våra typkonstruktioner och att 
blanda värden från olika bolag gör att de inte blir jämförbara på samma sätt som 
om vi tar alla värden från ett och samma bolag. Därför väljs metoden med värden 
från CPM-Byggkonsulter. 

Antagande om lånen som görs är att hela byggkostnaden belånas. Lånet läggs upp 
som ett annuitetslån med en annuitetsfaktor enl. tabell 2 i Fastighetsekonomi 
övningar [18].  Även scenarion där delar av byggkostnaden hade belånats kunde ha 
utretts, men då hade den dyrare konstruktionen fått en mer fördelaktig startpunkt 
eftersom räntekostnaderna är en stor del av den totala kostnaden för varje förslag. 
Beräkningen utförs med tre olika räntor för att få en rättvis bild. Dagens ränta tas 
fram med hjälp av fyra storbanker. Detta anses ge en rättvis bild av ränteläget idag, 
och deras antaganden om de långa räntorna är så nära verkligheten denna rapport 
kan komma. Till beräkningen väljs en lägre ränta samt två högre. Detta för att 
ändå försöka få en rättvis bild som kan passa in även om förutsättningarna i 
framtiden förändras. Endast en lägre ränta väljs för att räntan redan idag är låg och 
mycket lägre räntor än idag är inte lika realistiskt som aningen högre räntor i 
framtiden.  

Försäkringspremierna räknas i denna utredning med som faktorer av 100. Värden 
som finns idag i statistiken visar bara ett kvadratmeterpris per golvarea och då 
denna rapport inte projekterar ett helt hus kan dessa värden inte användas. 
Rapporten fokuserar på skillnader mellan alternativen och därför kan faktorer 
användas. Att just 100 väljs som bas är en bedömning vi gör. Faktorerna hämtas 
sedan i boken Årskostnader Bostäder 2008 [10]. 

När det sedan är tid att redovisa resultatet använder vi oss av diagram. Alternativet 
hade kunnat vara att redovisa siffror i tabeller, men vi anser att grafer ger en bättre 
och mer överskådlig bild av vad vi vill visa. Vill man i stället se siffrorna som ligger 
bakom graferna kan man hitta dessa i beräkningsbilagorna. 
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4 Genomförande 
4.1 Inledande arbeten 
Det inledande arbetet har ägnats åt att göra intervjuer samt studera litteratur som 
finns inom området. Den har inhämtats dels genom internet och dels genom 
traditionella böcker. Litteratur studerades för att få en uppfattning om ämnet samt 
göra viss fördjupning där det var nödvändigt.  

Innan intervjuerna utfördes skrevs våra tankar om hur vi trodde att det var i 
branschen idag ner. Dessa tankar sammanfattas i stycket ”Bakgrund”. Den bild 
som uppkom då visade sig stämma förhållandevis bra med den bild våra intervjuer 
gav, se ”Resultat”. 

Arbetet fokuserades sedan på den teoretiska bakgrunden där begrepp som används 
i texten beskrivs lite mer ingående. I den teoretiska bakgrunden behandlas olika 
material samt vad vi menar med de kostnader som kommer att användas i 
beräkningarna och ytterligare några begrepp som förekommer i rapporten. 

Under ett möte med en kalkylator på NCC [19] valdes vilka konstruktioner som 
skulle jämföras. Valet föll på yttervägg samt vindsbjälklag med yttertak. Olika 
byggkostnader togs fram och alternativen kunde nu jämföras ur ett 
investeringskostnadsperspektiv. 

4.2 Beräkningsarbete 
Först fördes byggkostnaderna från mötet med en kalkylator på NCC över och de 
ingående materialen och deras respektive pris redovisas, se bilaga 3. Detta gjorde 
att byggkostnaderna för de olika alternativen kunde jämföras och ett alternativ 
kunde utses till billigast. 

Nästa steg var att ta fram vilka underhållskostnader som härrör till respektive 
alternativ, vilka underhållsintervall de har samt vad de kostar att utföra, se bilaga 4. 
Det är det planerade underhållet som beräknas, och endast på husens utsida då 
insidan i samtliga alternativ kommer att ha samma ytmaterial och därmed samma 
underhåll. Underhållskostnaderna kunde nu jämföras och vi fick även här fram ett 
alternativ som var billigast. 

Energikostnaderna till följd av transmission genom konstruktionen analyserades, 
se bilaga 6. Först togs U-värden fram för respektive konstruktion, se bilaga 5. När 
detta hade tagits fram för alla konstruktioner beräknades energitransmissionen 
genom respektive konstruktion med hjälp av Jönköpings medeltemperatur som 
hämtades från SMHI [20]. Energibehovet multipliceras sedan med kostnaden för 
energin som hämtades från Jönköpings energi [15]. 
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4.3 Sammanställningsarbeten 
Det sista steget i arbetet är att sammanföra de olika kostnaderna och redovisa 
vilket alternativ som blir billigast under en 50-års period, se bilaga 7. Här läggs 
också kostnader för lån och försäkringspremier in i beräkningen.  

Sedan sammanförs de olika kostnaderna och alternativa energi- samt 
räntekostnader. Då fås nio olika totalkostnader för respektive förslag. Även en graf 
som visar om och i så fall när en dyrare investering lönar sig tas fram. 
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5 Resultat 
5.1 Intervjuer  
Efter intervjuer med en entreprenör [19] och en förvaltare [21] har den bild vi 
antog från början visat sig stämma i många avseenden (se bilaga 1 och 2 för utdrag 
från intervjuerna). Det långsiktiga tänkandet uteblir i förhållandevis många fall när 
det gäller att en entreprenör lämnar in ett anbud på generalentreprenad. Detta 
beror på att om man lägger till och räknar med fördyrande lösningar och tillägg i 
anbudet riskerar detta att förkastas direkt av byggherren. För att få in jobben 
måste man alltså pressa kostnaderna och då ger man ett anbud där beställaren får 
precis det han beställer. Läget är dock annorlunda vid totalentreprenad och 
partnering. Där kommer man in tidigare i ett projekt och kan bättre styra mot mer 
genomtänkta byggnader.  

Förvaltaren håller  med om denna bild och anser att byggnaderna ofta blir bra vid 
totalentreprenad eftersom mer ansvar då förs över på entreprenören. De blivande 
hyresgästerna ställer krav på byggnaden som förvaltaren i sin tur ställer på 
entreprenaden. Eftersom entreprenören är angelägen om att få jobb även i 
framtiden är målet att ge sin beställare en bra och lönsam byggnad.  

De båda intervjuerna visar också på att långsiktigt tänkande är vanligare än vi 
trodde. Dock visar intervjuerna att det är en bit kvar innan man kommer in i det 
långsiktiga tänkandet på allvar. De båda intervjuerna bekräftade våra tankar om att 
frågor om energi är väldigt stort idag och kommer bli ännu större i framtiden. 
Även säkerhet och miljö är något som förvaltaren anser kommer att bli viktigt för 
framtidens byggnader. 
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5.2 Beräkningar 

5.2.1 Ytterväggskonstruktioner 
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Figur 2 

I figur 2 syns skillnaderna i byggkostnader för respektive alternativ. Sandwich-
elementen är dyrast att bygga och träfasaden med lätt stomme är billigast att 
bygga. Träfasaden är ca hälften så dyr som sandwichelementen. Tegelfasaden är 
endast marginellt dyrare än putsfasaden i byggkostnad. För konstruktionernas 
uppbyggnad, se bilaga 8. 
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Figur 3 
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I figur 3 ser vi den totala underhållskostnaden för de fyra olika alternativen under 
de 50 första åren av sin livslängd. Det är två alternativ som utmärker sig, tegelfasad 
samt träfasad. Tegelfasaden är i stort sett underhållsfri inom en 50-års period, 
medan träfasaden har en mycket hög underhållskostnad. Putsfasaden har liknande 
kostnad som sandwichelementen, ca 1/3 av träfasadens kostnad. 
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Figur 4 

Den totala energikostnaden inom en 50-års period vid 1% årlig reell prisökning 
redovisas i figur 4 som diagram. Staplarna är mycket lika, men sandwichelementen 
utmärker sig med en högre energikostnad än de andra alternativen. 
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Figur 5 

I figur 5 syns den totala lånekostnaden vid 4% låneränta och amorteringar för 
respektive alternativ. Staplarnas inbördes relationer är samma som för 
byggkostnaderna, varvid sandwichelementen utmärker sig negativt även i denna 
graf. Träfasaden är billigast, sedan kommer putsfasaden tätt följt av tegelfasaden. 
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Figur 6 

I figur 6 ovan visar hur kostnaderna för alternativen varierar över tiden. Denna 
graf redovisar scenariot med 1% energiprisökning och 4% låneränta. Vi ser 
byggkostnaderna som startvärden samt totalkostnaden efter 50 år som slutkostnad 
för alternativen. Grafen visar att träfasaden som är billig att bygga redan efter tolv 
år inte längre är det billigaste alternativet. Putsfasaden blir efter tio år dyrare än 
tegelfasaden. Sandwichelementen är dyrast från början och fortsätter vara det 
under hela perioden. Tegelfasaden som är näst dyrast att bygga blir redan efter  
tolv år det totalt sett billigaste alternativet att bygga och förvalta.  
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Figur 7 

I figur 7 har vi valt att visa hur kostnaderna ser ut för scenariot med 3% 
energiprisökning och 4% låneränta. Som vi ser påverkar energiprisets utveckling 
utseendet på graferna väldigt marginellt. Kurvorna skär varandra på samma ställen, 
men den totala slutkostnaden blir givetvis större. Även här blir alltså tegelfasaden 
det billigaste alternativet efter tolv år och sandwichelementen blir totalt sett dyrast. 
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Figur 8 

I figur 8 redovisas  hur kostnaderna ser ut med en fördubblad låneränta och den 
lägsta energikostnadsutvecklingen. Träfasaden är billigast de första 19 åren men 
blir sedan dyrare än både tegelfasaden och den putsade fasaden. Tegelfasaden blir 
även här det totalt sett billigaste alternativet, men efter 19 år i stället för 12 år som 
var fallet i de andra scenarierna. Sandwichelementen blir betydligt dyrare än övriga 
alternativ. 

För ytterligare diagram som visar totalkostnaderna för de olika alternativen vid alla 
9 scenarierna se ”Bilaga 9: Extra diagram, totalkostnad, ytterväggskonstruktioner”. 

  



Resultat 

 20  Petter Dahlqvist  
Fredrik Johansson 

5.2.2 Vindsbjälklagskonstruktioner 
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Figur 9 

I figur 9 redovisas byggkostnaderna för de olika utformningarna av vindsbjälklag 
inklusive yttertak som analyseras i rapporten. De lätta stommarna är genomgående 
billigare än sina respektive tunga alternativ. Billigaste yttertaket är den med 
taktäckning av betongtakpannor på råspont och det dyraste är taktäckning av 
bandplåt. Det totalt sett biligaste alternativet är lätt stomme med taktäckning av 
betongtakpannor, som är mindre än hälften så dyrt som det dyraste alternativet, 
tung stomme med taktäckning av bandplåt. För konstruktionernas uppbyggnad, se 
bilaga 8. 
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Figur 10 

I figur 10 visas de totala underhållskostnaderna inom en 50-års period för 
respektive alternativ. Underhållskostnaderna är samma hos tung och lätt stomme 
då det endast är yttertaket som vi har beräknat underhåll på och det är samma 
konstruktion i lätt respektive tung stomme. Taktäckning med betongtakpannor är 
det billigaste alternativet och bandplåten är det dyraste alternativet. Alternativet 
med papptäckning på råspont har en totalkostnad som ligger mitt emellan de båda 
andar alternativen.   
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Figur 11 

Figur 11 visar den totala energikostnaden för varje alternativ vid en 
energiprisökning på 1% per år. Energikostnaden är lika för alla 
taktäckningsmaterial då vinden är ventilerad och dess isolerande förmåga inte 
medräknas. Den tunga stommen får den lägsta energikostnaden. 
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Figur 12 

Figur 12 ovan redovisar total lånekostnad vid 4% låneränta och amorteringar för 
respektive alternativ. Grafen har samma utseende och inbördes relationer som 
byggkostnadsgrafen, (se figur 9). Det dyraste alternativet att bygga blir också det 
dyraste alternativet att låna till. 
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Figur 13 

I figur 13 visas respektive alternativs totalkostnad efter ett visst antal år. Här räknas 
med låneräntan 4% och en reell energiprisökning på 1% per år. Startkostnaden 
som är den samma som byggkostnaden är det ingående värdet och den totala 
kostnaden efter 50 år är slutvärdet. I grafen syns hur kostnaderna för alternativen 
utvecklas under åren. Lätt stomme med betongtakpannor är billigast att bygga och 
har även den lägsta slutkostnaden. Alternativet med lätt stomme och bandtäckning 
av plåt hör till de billigare alternativen att bygga, men stora underhållskostnader 
gör att den efter sex år går förbi kostnaden för tung stomme med taktäckning av 
betongtakpannor och efter 37 år är alternativet näst dyrast. Lätt stomme med 
taktäckning av papp på råspont blir efter 50 år lika dyrt som alternativet med tung 
stomme och taktäckning av betongtakpannor. 
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Figur 14 

I figur 14 redovisas hur kostnaderna påverkas om energipriserna stiger med 3% 
per år och låneräntan är 4%. Skillnaden mellan alternativen i denna graf jämfört 
med alternativen vid 1% energiprisökning är väldigt liten, (se figur 13). 
Alternativet med lätt stomme och taktäckning av bandplåt blir näst dyrast redan 
efter 32 år. Även den lätta stommen med taktäckning av papp blir dyrare snabbare 
och går om den tunga stommen med taktäckning av betongtakpannor i 
totalkostnad efter 41 år. Här blir det billigaste alternativet efter 50 år det som är 
billigast att bygga, nämligen lätt stomme med taktäckning av betongtakpannor på 
råspont. 
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Figur 15 

I figur 15 redovisas resultatet vid scenariot att räntorna fördubblas och 
energipriserna reellt stiger med 1% per år. Graferna ser liknande ut om man 
jämför med Figur 13 och Figur 14. Här är det dock bara ett alternativ som går om 
ett annat i totalkostnad. Det är när den lätta stommen med taktäckning av 
bandplåt efter sju år går om kostnaderna för den tunga stommen med taktäckning 
av betongtakpannor. Även här blir det billigaste alternativet efter 50 år den lätta 
stommen med taktäckning av betongtakpannor på råspont. 

För ytterligare diagram som visar totalkostnaderna för de olika alternativen vid alla 
9 scenarierna se ”Bilaga 10: Extra diagram, totalkostnad, 
vindsbjälklagskonstruktioner”. 
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6 Slutsats och diskussion 
Syftet var att undersöka möjligheterna till att försvara en dyrare grundinvestering 
mot en låg med hjälp av låga drifts- och underhållskostnader. Rapporten visar på 
olika resultat beroende på vilken konstruktion som jämförs. Den ena uppfyller vårt 
syfte medan den andra inte gör det, vidare om detta i följande stycke.  

För att ytterligare ha uppfyllt sitt syfte hade rapporten kunnat fokusera på ännu 
fler delar av en byggnad. Detta har dock inte varit möjligt i detta skede på grund 
av resursbrist. Här uppmuntrar vi gärna till vidare påbyggande arbeten inom 
samma område. Möjliga fortsättningar är att analysera ett vidare antal 
konstruktioner samt använda sig av andra företag att hämta sina värden ifrån.  

Målet att ge en förvaltaren ett bra underlag för beslutsfattande vid val av lösningar 
uppfylls delvis. Vi ser att vissa dyrare konstruktioner lönar sig i längden, medan 
andra är klart olönsamma. Det gäller alltså att välja med omsorg. 

6.1 Ytterväggskonstruktioner 
När det gäller ytterväggskonstruktioner tycker vi det var förvånande när vi såg hur 
dyrt det var att bygga med sandwichelement i förhållande till de andra alternativen 
och den stora byggkostnaden gör att konstruktionen är det dyraste alternativet i 
vår jämförelse. Byggande med dessa element är väldigt vanligt idag och vi trodde 
att de inte skulle vara så mycket dyrare än de andra alternativen. Nästa sak som 
förvånar lite är att tegel knappt är dyrare än puts. Vi har ofta hört att det är  dyrt 
med tegel, därför väljs ofta puts. Enligt våra värden är skillnaden försumbar och att 
bygga med puts anser vi vara ett onödigt val då det är mycket mindre hållbart och 
beprövat än tegel som vi människor har byggt med i många tusen år. Trä blir inte 
så oväntat det billigaste alternativet att bygga med och det är troligtvis därför det 
har fått så stor spridning, då främst bland småhusbyggare, (se Figur 2). 

Vid jämförelsen för underhåll utmärker sig träfasaden bland de andra med nästan 
tio gånger så hög underhållskostnad på 50 år som tegelfasaden som är det 
alternativ med lägst underhållskostnad. Detta tycker vi är föga förvånande då vi 
idag kan se tegelfasader som är över hundra år gamla och bara ser lite smutsiga ut 
medan vi kan se att träfasader som bara är några år gamla men redan behöver 
underhållas med målning och lagningar. Det är på grund av det höga underhållet 
som en träfasad inte står sig i konkurrensen. Vi får även ytterligare ett argument 
för att välja tegel i stället för puts som fasadmaterial. Underhållskostnaderna är 
drygt två gånger så höga som de är för tegel. Sandwichelementen klarar sig bra och 
är marginellt dyrare än den putsade fasaden, men kommer ändå inte ner till den 
låga underhållskostnad som tegelfasaden innebär, (se Figur 3). 

Energiåtgången har liten inverkan i vår jämförelse. Alternativen är mycket lika i sin 
isolerande förmåga. Dock utmärker sig sandwichelementet negativt och är det 
alternativ som har dyrast energikostnader på grund av sin sämre isolerande 
förmåga, (se Figur 4). Vi gjorde olika scenarion där energipriserna ökade olika 
mycket men de inbördes relationerna blir samma och energin har inte så stor 
ekonomisk betydelse i vårt val av konstruktion när vi ser till en 50-års period. 
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Resultatet av jämförelsen av lånekostnad för de olika alternativen visar samma 
inbördes relationer som byggkostnaderna av naturliga skäl. Även här utmärker sig 
alltså sandwichelementen negativt med att vara dyrast och detta är en stor 
bidragande orsak till att alternativet aldrig blir det mest lönsamma, (se Figur 5) 
Även här utfördes beräkningen med tre olika alternativ, tre olika räntor. Dessa 
olika scenarion slår mer igenom på resultatet än de olika scenariorna för 
energipriserna. En höjning av räntan innebär att det tar längre tid för de lite 
billigare alternativen att bli olönsamma. 

Det vi ser på Figur 6, Figur 7 och Figur 8 är resultatet som visar hur de olika 
alternativens kostnader utvecklas under åren. Vi har laborerat med tre olika räntor 
samt tre olika energipriser. Kurvorna ser väldigt lika ut men det finns olikheter. 
Vid den lägsta räntan och den lägsta energikostnaden (se Figur 6) blir tegel det 
billigaste alternativet redan efter tolv år. Detta på grund av grafens låga lutning 
som beror på de låga underhållskostnaderna. Om vi i stället räknar med vår högsta 
låneränta (se Figur 8) blir dess lutning lite större men inte så stor att slutresultatet 
efter 50 år blir annorlunda, dock förflyttas punkten där tegel blir billigast sju år 
och tegel blir det billigaste alternativet först efter 19 år. I alla olika scenarion blir 
sandwichelementen klart dyrast och att de används så flitigt idag är för oss efter att 
ha genomfört detta arbete ett mysterium. 

Vår slutsats efter dessa beräkningar är att byggkostnaden spelar en stor roll 
eftersom det i sin tur påverkar lånekostnaden. Skiljer det för mycket i byggkostnad 
är det väldigt svårt för det dyrare alternativet att hävda sig i konkurrensen som vi 
ser i fallet med sandwichelementen. Putsfasaden är något billigare än tegelfasaden 
att bygga men blir redan efter tio år dyrare än tegelfasaden. Det fasadmaterial vi 
rekommenderar är efter våra beräkningar tegelfasaden. Den har en låg 
underhållskostnad och inte så hög byggkostnad. Redan efter 12 -19 år lönar sig 
investeringen på tegelfasad jämfört med träfasaden som är det billigaste alternativet 
att bygga.  
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6.2 Vindsbjälklagskonstruktioner 
Vid jämförelsen av vindsbjälklagskonstruktionerna får vi vid byggkostnads-
beräkningen fram en klar bild av att alternativen med tung stomme är dyrare än 
alternativen med lätt stomme, (se Figur 9). Det är också det som är skillnaden på 
alternativen, då yttertakkonstruktionens tre alternativ byggs på den lätta respektive 
den tunga stommen och därmed kostar lika mycket oavsett stommens utformning. 
Det dyraste alternativet är att lägga ett plåttak på en tung stomme. Kostnaden för 
detta är drygt  två gånger så hög som kostnaden för att lägga betongtakpannor på 
en lätt stomme. Överlag så är plåttaket dyrast, följt av pappen och billigast är 
betongtakpannor. Detta resultat förvånade oss då vi trodde att plåttak var en 
långsiktigt ekonomisk lösning. Att taktäckning med takpapp skulle vara dyrare än 
taktäckning med betongtakpannor var ytterligare något som överraskade oss.  

När vi sedan går vidare och tittar närmare på resultatet för underhållskostnaderna 
ser vi att det är samma underhållskostnader för tung respektive lätt stomme, (se 
Figur 10). Plåten överraskade oss med att vara det dyraste alternativet, följt av 
pappen. Billigast var även här betongtakpannorna som är ungefär 1/6 så dyra att 
underhålla som plåten är. Här kan man fundera på varför plåten blir så mycket 
dyrare än de andra alternativen. Plåten är när den väl ligger på plats relativt 
underhållsfri, men vid ett byte som inträffar inom en 50-års period skenar 
kostnaderna iväg på grund av att plåten i sig är väldigt dyr.  

Energipriserna skiljer bara mellan tung respektive lätt stomme, där den tunga 
stommen har bättre energiprestanda, (se Figur 11). Här hämtar alltså den tunga 
stommen igen lite av den högre byggkostnaden. Vi gjorde olika scenarion där 
energipriserna ökade olika mycket. Dock är skillnaden förhållandevis liten  och 
energin har inte så stor ekonomisk betydelse i vårt val av konstruktion när vi ser 
till en 50-års period. 

Vid jämförelsen av lånekostnaderna slår de olika byggkostnaderna igenom. 
Relationerna mellan staplarna är samma och alternativen med  plåttäckning 
utmärker sig som dyra precis som den tunga stommen, (se Figur 12). Även här 
utfördes beräkningen med tre olika scenarion, tre olika räntor. Dessa olika 
scenarion slår igenom mer på resultatet än de för olika energipriserna. 

I Figur 13, Figur 14 och Figur 15 har vi sedan visat hur de olika alternativens 
kostnader utvecklas under de 50 första åren. Vi har använt oss av de olika 
scenarierna vi har beräknat och de tre mest intressanta redovisas. Vid samtliga 
scenarion ser vi att det billigaste alternativet att bygga också är det billigaste totalt. 
Detta förvånar oss då vi hade trott mer på alternativet med taktäckning av 
bandplåt, men vi inser att det är på grund av den höga underhållskostnaden som 
detta alternativ dras med som det aldrig blir lönsamt. Det syns tydligt på grund av 
den branta lutning som alternativen med plåttäckning får på graferna. Vår 
rekommendation blir alltså att välja den lätta stommen med taktäckning av 
betongtakpannor då det är möjligt. Det är det billigaste alternativet i byggskedet 
och även det billigaste totalt under en 50-års period.  
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6.3 Framtiden 
Vi tror att de frågor rapporten behandlar kommer få en ökad betydelse i 
framtiden. Detta till följd av ökade energipriser samt ökad medvetenhet om 
nödvändigheten av långsiktighet i branschen. En ytterligare orsak till en större 
medvetenhet om de frågor rapporten ställer har att göra med ett ökande 
miljötänkande. Man kan inte bygga en byggnad utan att planera för en så låg 
miljöpåverkan under brukarskedet som möjligt. En av de lättaste vägarna att gå för 
att lösa detta är ju att minimera framtida underhåll och drift redan när byggnaden 
planeras. 
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Bilaga 1: Intervju med entreprenör 

   Petter Dahlqvist  
Fredrik Johansson 

Intervju med entreprenör       Datum  2009-02-27 
NCC är i Skövde, precis som i resten av Sverige, en av de största 
byggentreprenörerna. Man är inblandade i bland annat Högskolan i Skövdes 
nybyggnadtion och det nya äventyrsbadet med tillhörande evenemangsarena som 
båda två hör till de största projekten i Skövdes moderna historia. 

Texten är skriven efter stödord som togs i samband med intervjun, därför kan texten 
inte avläsas som exakta citat utan mer som sammanfattningar. 

• Försöker ni på NCC påverka era beställare att välja lösningar som 
eventuellt är dyrare som investering, men blir lönsamt på lång sikt? 

Det enkla svaret är nej. För om vi lämnar ett anbud på ett projekt, och lägger till 
fördyrande val så får vi inga arbeten. Men det är också väldigt beroende av vad 
projektet bedrivs i för entreprenadform. Vid en generalentreprenad är det oftast 
redan beskrivet vilka lösningar som skall användas medan man vid Partnering mer 
kan styra och driva projektet mot långsiktighet. Då kommer aspekter som 
energihushållning och miljöhänsyn tidigt in i projektet och vi har större chans att 
påverka utgången.   

• Är det någon/några beställare idag som bara ser att det ska bli en så billig 
investering som möjligt? 

Idag är de flesta beställare som vi jobbar med väldigt medvetna om att det är 
viktigt att genomföra sitt projekt med genomtänkta och långsiktigt hållbara 
lösningar. Det är istället vad byggnaden ska användas till som styr. En hallbyggnad 
som bara ska fungera som lager läggs det helst inga pengar alls på medan man i ett 
bostadshus ofta är beredd att satsa lite extra. 

• När ni räknar på ett projekt, väger ni då in aspekter så som underhåll eller 
dylikt på något sätt eller handlar det bara om att pressa kostnaderna så 
mycket som möjligt?  

Traditionellt är det så att vi försöker komma med ett så lågt anbud som möjligt för 
att få jobben. Man får helt enkelt den kvalité som man beskriver i underlaget att 
man vill ha. Vid Partnering är det dock lite annorlunda som jag beskrev i en 
tidigare fråga. 

• Vad tror du att framtidens beställare kommer lägga stor vikt på? 

Precis som idag så tror jag att det är energikostnaden som kommer vara mest 
avgörande. Redan idag är man medveten om detta men i takt med stigande priser 
på energi kommer vikten av en energieffektiv byggnad att spela än större roll.
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Intervju med förvaltare        Datum  2009-02-13 
Arne Lorentzon AB är en de stora förvaltarna i Skövde. Man bedriver förvaltning 
av fastigheter för så väl bostäder, industrier, affärer och myndigheter. 
Verksamheten är inte endast knuten till Skövde utan man har fastigheter runt om i 
landet. I Skövde kan nämnas att man bygger och förvaltar åt Högskolan i Skövde 
samt blivande tingsrätten i Skövde. 

Texten är skriven efter stödord som togs i samband med intervjun, därför kan texten 
inte avläsas som exakta citat utan mer som sammanfattningar. 

• När ni bygger nytt idag, får ni då någon information eller tips av 
entreprenören på lösningar som kanske är lite dyrare men som lönar sig i 
längden? 

Det är väldig sällan som vi får ett förslag på en altarnativ lösning av en entreprenör 
som visar sig vara dyrare än den föreslagna. Vi får alternativa förslag men dessa är 
oftast billigare och enklare lösningar. 

• Låter ni fastighetsskötarna vara med och ha synpunkter på byggnadens 
uppbyggnad? 

Om dom kommer på något eget framför dom det, men det är inte så att vi aktivt 
går ut med ett förslag till dom och frågar om deras åsikter. Vi har väldigt bra 
erfarenhet av det själva, och tycker att det skulle vara extraarbete.  

• Vad är det som fäller avgörandet när/om ni väljer mellan fasadmaterial och 
stomtyp? 

Som förvaltare så kanske man värderar utseendet och långsiktighet mer än om 
man sitter som entreprenör då man oftast endast ser till kostnad och inte så 
mycket till utseende. Det är också av stor betydelse till vad bygganden ska 
användas. En industribyggnad byggs ju enbart för att generera produkter som ger 
en så stor vinst som möjligt och då spelar inte utseendet så stor roll. Bygger man 
däremot ett bostadshus så spelar ju utseendet stor roll när byggnaden värderas och 
därmed kan ett bra utseende ge en större förtjänst. Ändamålen styr alltså mest när 
vi som förvaltare ska välja. 

• Om ni använder er av Totalentreprenad, vad ställer ni då för krav på den 
färdiga byggnaden? 

Leverantören och entreprenören har ju ett funktionsansvar. Vår blivande hyresgäst 
ställer krav som vi i vår tur för vidare till entreprenören. 

• Blir dessa byggnader sämre, med fler billiga lösningar tror du? 
(Entreprenören vill ju bygga billigt) 

Nej, i och med att man flyttar över funktionsansvaret på entreprenören så blir det 
svårare för entreprenören att fuska. Har man i stället en generalentreprenad så 
flyttas funktionsansvaret över på byggherren. För att styra lite så anger vi 
referensobjekt som entreprenören kan gå efter.  
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• Vad tror du att ni som förvaltare kommer värdesätta hos nya byggnader i 
framtiden? 

Det är tre saker som jag ser kommer bli viktiga i framtida byggnader: Energi-, 
Miljö- och Säkerhetsfrågor. Energikostnaden spelar redan idag en väldigt 
betydande roll vid byggnation och med ökade priser i framtiden så kommer detta 
bli ännu viktigare. Även säkerhet (passiv och aktiv) kommer spela en roll vid 
utformning och byggnation. Man måste tänka igenom hur man placerar sina 
entréer, utformar lokaler m.m. Allt för att öka folks känsla av trygghet. 
Miljöfrågan kan till exempel handla om att man inte ”gömmer” saker när man 
bygger. Om någon i framtiden ska riva din byggnad så vill vi inte att man ska 
kunna säga att vi har lämnat efter oss avfall. En stämpel som ”miljöbov” är väldigt 
svår att tvätta bort och därför spelar det en stor roll i framtiden
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Kalkylkostnader: Yttertak inklusive vindsbjälklag, exkl. vinstpåslag och gem. omkostnader

Lätt stomme med taktäckning av papp på råspont

Benämning Mängd Enhet

Fackverkstakstol av prefab trä 0,8 st 135 kr/m2

Vindsbjälklag av 300 lösull + plast + glespanel +  gips 1 m2 247 kr/m2

Yttertak med papptäckning på råspont 1 m2 371 kr/m2

Totalt 753 kr/m2

Lätt stomme med taktäckning av bandplåt på råspont

Benämning Mängd Enhet

Fackverkstakstol av prefab trä 0,8 st 135 kr/m2

Vindsbjälklag av 300 lösull + plast + glespanel +  gips 1 m2 247 kr/m2

Yttertak med bandplåt på råspont 1 m2 623 kr/m2

Totalt 1005 kr/m2

Lätt stomme med taktäckning av betongtakpannor på råspont

Benämning Mängd Enhet

Fackverkstakstol av prefab trä 0,8 st 135 kr/m2

Vindsbjälklag av 300 lösull + plast + glespanel +  gips 1 m2 247 kr/m2

Yttertak med betongtakpannor på råspont 1 m2 270 kr/m2

Totalt 652 kr/m2

Tung stomme med taktäckning av papp på råspont

Benämning Mängd Enhet

Betongbjälklag med kvarsittande form av slakarmerat plattbärla 1 m2 697 kr/m2

Vindsbjälklag av 300 lösull  1 m2 59 kr/m2

Uppstolpade  takstolar 1 m2 130 kr/m2

Yttertak med papptäckning på råspont 1 m2 371 kr/m2

Totalt 1257 kr/m2

Totalpris

Totalpris

Totalpris

Totalpris
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Tung stomme med taktäckning av bandplåt på råspont

Benämning Mängd Enhet

Betongbjälklag med kvarsittande form av slakarmerat plattbärla 1 m2 697 kr/m2

Vindsbjälklag av 300 lösull  1 m2 59 kr/m2

Uppstolpade  takstolar 1 m2 130 kr/m2

Yttertak med bandplåt på råspont 1 m2 623 kr/m2

Totalt 1509 kr/m2

Tung stomme med taktäckning av betongtakpannor på råspont

Benämning Mängd Enhet

Betongbjälklag med kvarsittande form av slakarmerat plattbärla 1 m2 697 kr/m2

Vindsbjälklag av 300 lösull  1 m2 59 kr/m2

Uppstolpade  takstolar 1 m2 130 kr/m2

Yttertak med betongtakpannor på råspont 1 m2 270 kr/m2

Totalt 1156 kr/m2

Kalkylkostnader: Ytterväggskonstruktioner, exkl. vinstpåslag och gem. Omkostnader

Trästomme med tegelfasad

Benämning Mängd Enhet

Ytterväggstomme av träreglar, t 45+170, inv. och utv. gips 1 m2 555 kr/m2

Fasad av tegel 1 m2 731 kr/m2

Fasadställning för murning 1 m2 177 kr/m2

Totalt 1463 kr/m2

Trästomme med putsad fasad

Benämning Mängd Enhet

Ytterväggstomme av träreglar, t 170, inv. och utv. gips 1 m2 562 kr/m2

Fasad av puts 1 m2 656 kr/m2

Fasadställning för puts 1 m2 178 kr/m2

Totalt 1396 kr/m2

Totalpris

Totalpris

Totalpris

Totalpris
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Trästomme med träfasad

Benämning Mängd Enhet

Ytterväggstomme av träreglar, t 45+170, inv. och utv. gips 1 m2 555 kr/m2

Fasad av lockpanel av trä, t=22 1 m2 368 kr/m2

Fasadställning för träfasad 1 m2 183 kr/m2

Totalt 1106 kr/m2

Tung stomme av sandwichelement

Benämning Mängd Enhet

Sandwichelement av betong, t=280, fördigbehandlade 1 m2 2250 kr/m2

Totalt 2250 kr/m2

Sammanfattning av byggkostnader

Yttertak inklusive vindsbjälklag
Lätt stomme med taktäckning av papp på råspont 753 kr/m2

Lätt stomme med taktäckning av bandplåt på råspont 1005 kr/m2

Lätt stomme med taktäckning av betongtakpannor på råspont 652 kr/m2

Tung stomme med taktäckning av papp på råspont 1257 kr/m2

Tung stomme med taktäckning av bandplåt på råspont 1509 kr/m2

Tung stomme med taktäckning av betongtakpannor på råspont 1156 kr/m2
Minsta byggkostnaden
Lätt stomme med taktäckning av betongtakpannor på råspont 652 kr/m2

Ytterväggkonstruktioner
Trästomme med tegelfasad 1463 kr/m2

Trästomme med putsad fasad 1396 kr/m2

Trästomme med träfasad 1106 kr/m2

Tung stomme av sandwichelement 2250 kr/m2
Minsta byggkostnaden
Trästomme med träfasad 1106 kr/m2

Totalpris

Totalpris
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Underhållskostnader

Yttertakskonstruktioner
Byggdel Åtgärd Enhet À‐pris, kr/enh Senast utfört Normalt int.vall, år Utfört antal under 50 år Kostnad i 50 års intervallet Totalt för konstruktionen
Papptäckning Strykning m² 198 2010 10 4,00 792
Papptäckning Byte m² 673 2010 30 1,00 673 1465

Plåttäckning Målning m² 266 2010 15 2,00 532
Plåttäckning Byte m² 1820 2010 45 1,00 1820 2352

Btgpannor Reparation m² 381 2010 30 1,00 381
Btgpannor Byte m² 1030 2010 60 0,00 0 381

Minsta underhållskostnaden
Btgpannor 381 kr/50år

Ytterväggskonstruktioner
Byggdel Åtgärd Enhet À‐pris, kr/enh Senast utfört Normalt int.vall, år Utfört antal under 50 år Kostnad i 50 års intervallet Totalt för konstruktionen
Fasad av Tegel Rengöring m² 296 2010 30 1,00 296
Fasad av Tegel Lagning m² 490 2010 60 0,00 0 296

Fasad av Trä Målning m² 274 2010 10 3,00 822
Fasad av Trä Målning och Kompl. m² 614 2010 20 1,00 614
Fasad av Trä Byte m² 1274 2010 40 1,00 1274 2710

Fasad av Betong Rengöring m² 344 2010 20 1,00 344
Fasad av Betong Reparation m² 530 2010 40 1,00 530 874

Fasad av Puts Färgning m² 320 2010 25 2,00 640
Fasad av Puts Lagning m² 200 2010 30 1,00 200
Fasad av Puts Omputsning m² 1120 2010 60 0,00 0 840

Minsta underhållskostnaden
Fasad av Tegel 296 kr/50år  
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Beräkning av Ukorr-värde Yttervägg av sandwich‐element
Homogena konstruktioner

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber

m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W

0 ‐ 1 Inne 0,130

1 ‐ 2 Betong 0,070 1,700 1,700 0,041

2 ‐ 3 XPS 0,160 0,030 0,030 5,333

3 ‐ 4 Betong 0,050 1,700 1,700 0,029

4 ‐ 5 Ute 0,040
RT = 5,574

Korrektion av U‐värde
ΔUg = ΔU" = ΔRw =

ΔUf  = RT = 5,574

ΔUr = Uber = 1 /RT 0,179

ΣΔU = ΣΔU =

Ukorr = 0,179
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Beräkning av Ukorr-värde Yttervägg med trästomme och träpanel
Sammansatta konstruktioner
λ‐värdesmetoden

Skikt Material d Andel λber vägt λber R = d/λber

m % W/m°C W/m°C m2°C/W

0 ‐ 1 Inne 0,130

1 ‐ 2 Gips 0,013 100 0,250 0,250 0,052

2 ‐ 3 PE‐folie 0,000 100 0,000 0,000 0,000

Regel Liggande 0,045 7,5 0,140

3 ‐ 4 Mineralull 0,045 92,5 0,033 0,041 1,097

Regel Stående 0,170 7,5 0,140

5 ‐ 6 Mineralull 0,170 92,5 0,033 0,041 4,144

6 ‐ 7 Utegips 0,013 100,0 0,250 0,250 0,052

7 ‐ 8 Luftspalt 0,022 100,0 0,090

8 ‐ 9 Lockpanel 0,022 100,0 0,140 0,140 0,157

9 ‐ 10 Ute 0,040
RT = 5,762

ΔRw =

RT = 5,762
(Rmin)  
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Beräkning av Ukorr-värde Yttervägg med trästomme och träpanel
Sammansatta konstruktioner
U‐värdesmetoden
Skikt Material d λdekl Δλw λber

m W/m°C W/m°C W/m°C A B C D

0 ‐ 1 Inne 0,000 0,130 0,130 0,130 0,130

1 ‐ 2 Gips 0,013 0,250 0,250 0,052 0,052 0,052 0,052

2 ‐ 3 PE‐folie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Regel Liggande 0,045 0,140 0,140 0,321 0,321

3 ‐ 4 Mineralull 0,045 0,033 0,033 1,364 1,364

Regel Stående 0,170 0,140 0,140 1,214 1,214

5 ‐ 6 Mineralull 0,170 0,033 0,033 5,152 5,152

6 ‐ 7 Utegips 0,013 0,250 0,250 0,052 0,052 0,052 0,052

7 ‐ 8 Luftspalt 0,022 0,090 0,090 0,090 0,090

8 ‐ 9 Lockpanel 0,022 0,140 0,140 0,157 0,157 0,157 0,157

9 ‐ 10 Ute 0,000 0,040 0,040 0,040 0,040

RT = 7,036 5,994 3,099 2,057

Andel Namn ΔRw =
Mineralull + Mineralull 85,6% A

Mineralull + Liggande regel 6,9% B RT = 7,036 5,994 3,099 2,057

Mineralull + Stående regel 6,9% C
Stående + Liggande regel 0,6% D Uber = 1 /RT 0,142 0,167 0,323 0,486

Summa 100%
Andel 0,856 0,069 0,069 0,006

A B C D
Uber x andel 0,122 0,012 0,022 0,003

Ub =

RT = 1/Uber
(Rmax)

Beräkning av Ukorr-värde Yttervägg med trastomme och träpanel

Sammansatta konstruktioner

Sammanställningsblankett

U‐värdesmetoden  ‐ blad U‐värdesmetoden R max = 6,317

l‐värdesmetoden  ‐ blad l‐värdesmetoden R min = 5,762

Medelvärde = (Rmax + Rmin)/2 = 6,040
Uber =  0,166

Korrektion av U‐värde

ΔUg = ΔU" =

ΔUf =

ΔUr =
ΣΔU = 0

ΣΔU =
Ukorr =  0,166

R = d/λber [m2°C/W]

0,158

6,317

Innehåll
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Beräkning av Ukorr-värde Yttervägg med trästomme och putsfasad
Sammansatta konstruktioner
λ‐värdesmetoden

Skikt Material d Andel λber vägt λber R = d/λber

m % W/m°C W/m°C m2°C/W

0 ‐ 1 Inne 0,130

1 ‐ 2 Gips 0,013 100 0,250 0,250 0,052

2 ‐ 3 PE‐folie 0,000 100 0,000 0,000 0,000

Regel Stående 0,170 7,5 0,140

3 ‐ 4 Mineralull 0,170 92,5 0,033 0,041 4,144

5 ‐ 6 Utegips 0,013 100,0 0,250 0,250 0,052

6 ‐ 7 Putsskiva, EPS 0,050 100,0 0,036 0,036 1,389

7 ‐ 8 Fasadputs 0,020 100,0 1,000 1,000 0,020

10 ‐ 11 Ute 0,040
RT = 5,827

ΔRw =

RT = 5,827
(Rmin)
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Beräkning av Ukorr-värde Yttervägg med trästomme och putsfasad
Sammansatta konstruktioner
U‐värdesmetoden
Skikt Material d λdekl Δλw λber

m W/m°C W/m°C W/m°C A B C D

0 ‐ 1 Inne 0,000 0,130 0,130

1 ‐ 2 Gips 0,013 0,250 0,250 0,052 0,052

2 ‐ 3 PE‐folie 0,000 0,000 0,000 0,000

Regel Stående 0,170 0,140 0,140 1,214

3 ‐ 4 Mineralull 0,170 0,033 0,033 5,152

5 ‐ 6 Utegips 0,013 0,250 0,250 0,052 0,052

6 ‐ 7 Putsskiva, EPS 0,050 0,036 0,036 1,389 1,389

7 ‐ 8 Fasadputs 0,020 1,000 1,000 0,020 0,020

8 ‐ 9 Ute 0,000 0,040 0,040

RT = 6,834 2,897 0,000 0,000

Andel Namn ΔRw =
Mineralull 92,5% A

Stående regel 7,5% B RT = 6,834 2,897 0,000 0,000

Uber = 1 /RT 0,146 0,345
Summa 100,0%

Andel 0,925 0,075 0,000 0,000

A B C D
Uber x andel 0,135 0,026

Ub =

RT = 1/Uber
(Rmax)

Beräkning av Ukorr-värde Yttervägg med trästomme och putsfasad
Sammansatta konstruktioner
Sammanställningsblankett

U‐värdesmetoden  ‐ blad U‐värdesmetoden R max = 6,202

l‐värdesmetoden  ‐ blad l‐värdesmetoden R min = 5,827

Medelvärde = (Rmax + Rmin)/2 = 6,014

Uber =  0,166

Korrektion av U‐värde

ΔUg = ΔU" =

ΔUf =

ΔUr =
ΣΔU = 0

ΣΔU =

Ukorr =  0,166

R = d/λber [m2°C/W]

Innehåll

0,161

6,202
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Beräkning av Ukorr-värde Yttervägg med trästomme och fasadtegel
Sammansatta konstruktioner
λ‐värdesmetoden

Skikt Material d Andel λber vägt λber R = d/λber

m % W/m°C W/m°C m2°C/W

0 ‐ 1 Inne 0,130

1 ‐ 2 Gips 0,013 100 0,250 0,250 0,052

2 ‐ 3 PE‐folie 0,000 100 0,000 0,000 0,000

Regel Liggande 0,045 7,5 0,140

3 ‐ 4 Mineralull 0,045 92,5 0,033 0,041 1,097

Regel Stående 0,170 7,5 0,140

5 ‐ 6 Mineralull 0,170 92,5 0,033 0,041 4,144

6 ‐ 7 Utegips 0,013 100,0 0,250 0,250 0,052

7 ‐ 8 Luftspalt 0,022 100,0 0,090

8 ‐ 9 Tegelfasad 0,120 100,0 0,600 0,600 0,200

9 ‐ 10 Ute 0,040
RT = 5,805

ΔRw =

RT = 5,805
(Rmin)  



Bilaga 5: Beräkningar U-värden 

   Petter Dahlqvist  
Fredrik Johansson 

Beräkning av Ukorr-värde Yttervägg med trästomme och fasadtegel
Sammansatta konstruktioner
U‐värdesmetoden
Skikt Material d λdekl Δλw λber

m W/m°C W/m°C W/m°C A B C D

0 ‐ 1 Inne 0,000 0,130 0,130 0,130 0,130

1 ‐ 2 Gips 0,013 0,250 0,250 0,052 0,052 0,052 0,052

2 ‐ 3 PE‐folie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Regel Liggande 0,045 0,140 0,140 0,321 0,321

3 ‐ 4 Mineralull 0,045 0,033 0,033 1,364 1,364

Regel Stående 0,170 0,140 0,140 1,214 1,214

5 ‐ 6 Mineralull 0,170 0,033 0,033 5,152 5,152

6 ‐ 7 Utegips 0,013 0,250 0,250 0,052 0,052 0,052 0,052

7 ‐ 8 Luftspalt 0,022 0,000 0,090 0,090 0,090 0,090

8 ‐ 9 Tegelfasad 0,120 0,600 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200

9 ‐ 10 Ute 0,000 0,040 0,040 0,040 0,040

RT = 7,079 6,037 3,142 2,100

Andel Namn ΔRw =
Mineralull + Mineralull 85,6% A

Mineralull + Liggande regel 6,9% B RT = 7,079 6,037 3,142 2,100

Mineralull + Stående regel 6,9% C
Stående + Liggande regel 0,6% D Uber = 1 /RT 0,141 0,166 0,318 0,476

Summa 100%
Andel 0,856 0,069 0,069 0,006

A B C D
Uber x andel 0,121 0,011 0,022 0,003

Ub =

RT = 1/Uber
(Rmax)

Beräkning av Ukorr-värde Yttervägg med trästomme och fasadtegel

Sammansatta konstruktioner

Sammanställningsblankett

U‐värdesmetoden  ‐ blad U‐värdesmetoden R max = 6,365

l‐värdesmetoden  ‐ blad l‐värdesmetoden R min = 5,805

Medelvärde = (Rmax + Rmin)/2 = 6,085
Uber =  0,164

Korrektion av U‐värde

ΔUg = ΔU" =

ΔUf =

ΔUr =
ΣΔU = 0

ΣΔU =
Ukorr =  0,164

Innehåll

0,157

6,365

R = d/λber [m2°C/W]

 



Bilaga 5: Beräkningar U-värden 

   Petter Dahlqvist  
Fredrik Johansson 

Beräkning av Ukorr-värde Vindsbjälklag av betong och lösull
Homogena konstruktioner

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber

m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W

0 ‐ 1 Inne 0,100

1 ‐ 2 Betong 0,200 1,700 1,700 0,118

2 ‐ 3 Lösull 0,300 0,033 0,033 9,091

3 ‐ 4 Ute 0,040
RT = 9,349

Korrektion av U‐värde
ΔUg = ΔU" = ΔRw =

ΔUf  = RT = 9,349

ΔUr = Uber = 1 /RT 0,107

ΣΔU = ΣΔU =

Ukorr = 0,107

 



Bilaga 5: Beräkningar U-värden 

   Petter Dahlqvist  
Fredrik Johansson 

Beräkning av Ukorr-värde Vindsbjälklag av trätakstolar och lösull
Sammansatta konstruktioner
λ‐värdesmetoden

Skikt Material d Andel λber vägt λber R = d/λber

m % W/m°C W/m°C m2°C/W

0 ‐ 1 Inne 0,100

1 ‐ 2 Gips 0,013 100 0,250 0,250 0,052

Glespanel 0,028 17,5 0,140

2 ‐ 3 Luft 0,028 82,5 0,175 0,169 0,166

3 ‐ 4 PE‐folie 0,000 100 0,000 0,000

Takstol 0,220 3,8 0,140

5 ‐ 6 Lösull 0,220 96,3 0,033 0,037 5,944

9 ‐ 10 Lösull 0,080 100,0 0,033 0,033 0,040

9 ‐ 10 Ute 0,040
RT = 6,342

ΔRw =

RT = 6,342
(Rmin)  



Bilaga 5: Beräkningar U-värden 

   Petter Dahlqvist  
Fredrik Johansson 

Beräkning av Ukorr-värde Vindsbjälklag av trätakstolar och lösull
Sammansatta konstruktioner
U‐värdesmetoden

Skikt Material d λdekl Δλw λber
m W/m°C W/m°C W/m°C A B C D

0 ‐ 1 Inne 0,130 0,130 0,130 0,130

1 ‐ 2 Gips 0,013 0,250 0,250 0,052 0,052 0,052 0,052

Glespanel 0,028 0,140 0,140 0,200 0,200

2 ‐ 3 Luft 0,028 0,160 0,160

3 ‐ 4 PE‐folie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Takstol 0,220 0,140 0,140 1,571 1,571

5 ‐ 6 Lösull 0,220 0,033 0,033 6,667 6,667

9 ‐ 10 Lösull 0,080 0,033 0,033 2,424 2,424 2,424 2,424

9 ‐ 10 Ute 0,040 0,040 0,040 0,040

RT = 9,473 9,513 4,378 4,418

Innehåll Andel Namn ΔRw =
Isolering + Luft 79,4% A

Isolering + Glespanel 16,8% B RT = 9,473 9,513 4,378 4,418

Luft + Takstol 3,1% C
Glespanel + Takstol 0,7% D Uber = 1 /RT 0,106 0,105 0,228 0,226

Summa 100%

Andel 0,794 0,168 0,031 0,007

A B C D
Uber x andel 0,084 0,018 0,007 0,001

Ub = 0,110

RT = 1/Uber 9,084
(Rmax)

Beräkning av Ukorr-värde Vindsbjälklag av trätakstolar och lösull
Sammansatta konstruktioner
Sammanställningsblankett

U‐värdesmetoden  ‐ blad U‐värdesmetoden R max = 9,084

l‐värdesmetoden  ‐ blad l‐värdesmetoden R min = 6,342

Medelvärde = (Rmax + Rmin)/2 = 7,713

Uber =  0,130

Korrektion av U‐värde

ΔUg = ΔU" =

ΔUf =

ΔUr =
ΣΔU = 0

ΣΔU =

Ukorr =  0,130

R = d/λber [m2°C/W]

 



Bilaga 6: Beräkningar Energikostnader 

   Petter Dahlqvist  
Fredrik Johansson 

Energikostnadsjämförelse
Jönköping

Ytterväggstyp U‐Värde Medeltemp, C⁰ Innetemp, C⁰ Temp differans, C⁰Gradtimmar, (C⁰*h)/år Energibehov, kWh

0,179 6,1 22 15,9 139284 24,989

0,166 6,1 22 15,9 139284 23,062
0,166 6,1 22 15,9 139284 23,158
0,164 6,1 22 15,9 139284 22,891

Ytterväggstyp Medelpris/kWh, öreKostnad /m2 och år, kr Medelpris/kWh, öre Kostnad /m2 och år, kr Medelpris/kWh, öre Kostnad /m2 och år, kr
104 26,02 145 36,32 212 52,97
104 24,01 145 33,52 212 48,89
104 24,12 145 33,66 212 49,09
104 23,84 145 33,27 212 48,53

Billigast
23,84 kr/m2 och år 33,27 kr/m2 och år 48,53 kr/m2 och år

Jönköping
Vindsbjälklagstyp U‐Värde Medeltemp, C⁰ Innetemp, C⁰ Temp differans, C⁰Gradtimmar, (C⁰*h)/år Energibehov, kWh

0,107 6,1 22 15,9 139284 14,899
0,130 6,1 22 15,9 139284 18,059

Vindsbjälklagstyp Medelpris/kWh, öreKostnad /m2 och år, kr Medelpris/kWh, öre Kostnad /m2 och år, kr Medelpris/kWh, öre Kostnad /m2 och år, kr
104 15,51 145 21,66 212 31,58
104 18,80 145 26,25 212 38,28

Billigast
15,51 kr/m2 och år 21,66 kr/m2 och år 31,58 kr/m2 och år

Fjärrvärme Pris enl Jönköpings energi 2009‐03‐24 Medeltemperaturen är enl. SMHI [20]
Dec‐Feb 93,75 öre/kWh 70% Uppskattat
Mars‐april, okt‐nov 43,75 öre/kWh 30% Uppskattat
Maj‐sept 12,5 öre/kWh 0% Uppskattat
Genomsnitt 78,75 öre/kWh

2% Prisökning/år 3% Prisökning/år

1% Prisökning/år 2% Prisökning/år 3% Prisökning/år

1% Prisökning/år 2% Prisökning/år 3% Prisökning/år

1% Prisökning/år 2% Prisökning/år 3% Prisökning/år

1% Prisökning/år

Yttervägg av sandwich‐element

Yttervägg med trästomme och träpanel
Yttervägg med trästomme och putsfasad
Yttervägg med trästomme och fasadtegel

Yttervägg med trästomme och fasadtegel

Yttervägg av sandwich‐element
Yttervägg med trästomme och träpanel
Yttervägg med trästomme och putsfasad
Yttervägg med trästomme och fasadtegel

Vindsbjälklag av betong och lösull

Vindsbjälklag av betong och lösull

Vindsbjälklag av betong och lösull
Vindsbjälklag av trätakstolar och lösull

Vindsbjälklag av trätakstolar och lösull



Bilaga 7: Beräkningar Sammanställning 

   Petter Dahlqvist  
Fredrik Johansson 

Yttertak Byggkostnad, kr/m² Underhållskostnad, kr/m²/50år
1. Lätt stomme med taktäckning av papp på råspont 753 1465 940 1312 1914

2. Lätt stomme med taktäckning av bandplåt på råspont 1005 2352 940 1312 1914

3. Lätt stomme med taktäckning av betongtakpannor på råspont 652 381 940 1312 1914

4. Tung stomme med taktäckning av papp på råspont 1257 1465 776 1083 1579

5. Tung stomme med taktäckning av bandplåt på råspont 1509 2352 776 1083 1579

6. Tung stomme med taktäckning av betongtakpannor på råspont 1156 381 776 1083 1579

Billigast 652 381 776 1083 1579
3. Lätt stomme med taktäckning av betongtakpannor på råspont 3 3 4 4 4

Yttervägg Byggkostnad, kr/m² Underhållskostnad, kr/m²/50år
1. Trästomme med tegelfasad 1463 296 1192 1664 2426

2. Trästomme med putsad fasad 1396 840 1206 1683 2455

3. Trästomme med träfasad 1106 2710 1201 1676 2444

4. Tung stomme av sandwichelement 2250 874 1301 1816 2649

Billigast 1106 296 1192 1664 2426
3. Trästomme med träfasad 3 1 1 1 1

1% Prisökning/år
Energikostnad, kr/m²/50år

2% Prisökning/år
Energikostnad, kr/m²/50år

3% Prisökning/år
Energikostnad, kr/m²/50år

1% Prisökning/år
Energikostnad, kr/m²/50år

2% Prisökning/år
Energikostnad, kr/m²/50år

3% Prisökning/år
Energikostnad, kr/m²/50år

 



Bilaga 7: Beräkningar Sammanställning 

   Petter Dahlqvist  
Fredrik Johansson 

50års annuitetslån 50års annuitetslån 50års annuitetslån

Allternativ Försäkringskostnad
1 1753 2389 3079 210

2 2340 3189 4109 140

3 1518 2069 2666 140

4 2926 3987 5137 210
Räntesattsanalys, 2009‐03‐24

5 3512 4787 6167 100 Bank Löptid, år Ränta
Swedbank 10 4,90 %

6 2691 3667 4725 100 SEB 10 4,99 %
Nordea 8 4,97 %

Billigast 1518 2069 2666 100 SBAB 10 4,99 %
Allternativ: 3 3 3 5 Genomsnitt 4,96 %

50års annuitetslån 50års annuitetslån 50års annuitetslån Annuitetsfaktor, enl. komp. Fastighetsekonomi [15]
År Ränta, % Faktor

Allternativ Försäkringskostnad 50 4,00 0,04655
1 3405 4641 5979 140 50 6,00 0,06344

50 8,00 0,08174
2 3249 4428 5705 140

3 2574 3508 4520 280 Försäksingsfaktorer, enl. Årskostnader 2008 [16]
Klass 1 1

4 5237 7137 9196 100 Klass 2 1,4
Klass 3 2,1

Billigast 2574 3508 4520 100 Klass 4 2,8
Allternativ: 3 3 3 4

4% ränta
Lånekostnad, kr/50år

6% ränta
Lånekostnad, kr/50år

8% ränta
Lånekostnad, kr/50år

4% ränta
Lånekostnad, kr/50år

6% ränta
Lånekostnad, kr/50år

8% ränta
Lånekostnad, kr/50år

 



Bilaga 7: Beräkningar Sammanställning 

   Petter Dahlqvist  
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Allternativ Total kostnad Total kostnad Total kostnad Total kostnad Total kostnad Total kostnad Total kostnad Total kostnad Total kostnad
1 5122 5494 6096 5758 6130 6732 6447 6820 7421

2 6777 7150 7751 7626 7999 8600 8546 8918 9520

3 3632 4004 4606 4183 4555 5157 4779 5152 5753

4 6633 6940 7437 7695 8002 8498 8845 9152 9649

5 8249 8556 9052 9523 9830 10327 10904 11211 11708

6 5103 5410 5907 6080 6387 6883 7137 7444 7941

Billigast 3632 4004 4606 4183 4555 5157 4779 5152 5753
Allternativ: 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Allternativ Total kostnad Total kostnad Total kostnad Total kostnad Total kostnad Total kostnad Total kostnad Total kostnad Total kostnad
1 6496 6968 7730 7731 8203 8966 9070 9542 10305

2 6831 7308 8080 8010 8487 9259 9287 9765 10536

3 7871 8346 9115 8805 9280 10049 9817 10292 11061

4 9762 10277 11110 11662 12177 13010 13721 14236 15068

Billigast 6496 6968 7730 7731 8203 8966 9070 9542 10305
Allternativ: 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3% 
Energiprisökning/år

1% 
Energiprisökning/år

2% 
Energiprisökning/år

3% 
Energiprisökning/år

1% 
Energiprisökning/år

2% 
Energiprisökning/år

3% 
Energiprisökning/år

1% 
Energiprisökning/år

2% 
Energiprisökning/år

2% 
Energiprisökning/år

3% 
Energiprisökning/år

1% 
Energiprisökning/år

1% 
Energiprisökning/år

2% 
Energiprisökning/år

3% 
Energiprisökning/år

1% 
Energiprisökning/år

2% 
Energiprisökning/år

3% 
Energiprisökning/år
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Bilaga 9: Extra diagram, totalkostnad, ytterväggskonstruktioner 

   Petter Dahlqvist  
Fredrik Johansson 

1. Trästomme med tegelfasad 

2. Trästomme med putsad fasad 

3. Trästomme med träfasad 

4. Tung stomme av sandwichelement 
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Totalkostnader/m2 efter 50 år vid 4% låneränta samt olika energiprisökningar.  
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Totalkostnader/m2 efter 50 år vid 6% låneränta samt olika energiprisökningar.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1% Energiprisökning/år
8% Ränta

1

2

3

4

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2% Energiprisökning/år
8% Ränta

1

2

3

4

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

3% Energiprisökning/år
8% Ränta

1

2

3

4

 
Totalkostnader/m2 efter 50 år vid 8% låneränta samt olika energiprisökningar.  



Bilaga 10: Extra diagram, totalkostnad, vindsbjälklagskonstruktioner 

   Petter Dahlqvist  
Fredrik Johansson 

1. Lätt stomme med taktäckning av papp på råspont 

2. Lätt stomme med taktäckning av bandplåt på råspont 

3. Lätt stomme med taktäckning av betongtakpannor på råspont 

4. Tung stomme med taktäckning av papp på råspont 

5. Tung stomme med taktäckning av bandplåt på råspont 

6. Tung stomme med taktäckning av betongtakpannor på råspont 
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Totalkostnader/m2 efter 50 år vid 4% låneränta samt olika energiprisökningar. 
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Totalkostnader/m2 efter 50 år vid 6% låneränta samt olika energiprisökningar. 
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Totalkostnader/m2 efter 50 år vid 8% låneränta samt olika energiprisökningar. 


